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200 demir m.uhafız tevkif edildi 
BİRÇOK ARASTIRMALAR YAPILDl\r 

Bükreıten bir görünü§ 

Balkan basın 
konferansında alınan 
·mühim kararlar 

Istanbü1 Balkan matbuat konferan
s~ bir liaftalık çalışmadan sonra, mü. 
h~m kararlar vererek mesaisini bitir
dı Bugü d"" ha. n ort buçwk yaşına yaklaşan 

lkan antantını doğuran fikri çalı~
tna!a~ı~ da antant kadar genç olduğu
nu bılıyoruz. Büyük idealin temelini ::ak teşebbüsünü alanlar, türk - yu. 
~a . ~laŞlnasınm yarattığı güzel ha -
haz ıç;;de balkan birliği projelerini 
dı. ır Yatak konferansları kurmuşlar 

Belllanıgıçta altı mil1etin ideal ar
kadaşlığı ettiği bu salıpnalar, niha
yet realist bir büyük teşebbüs ile 1934 
yılınm başlarında siyaset sahasında 
büyük abidesini dikti: Balkan antan. 
tı.. 

Balkanlar, balkanlılarındır, bir za
hlanlar barut deposu sayılan bu top
raklar artık şunun bunun hesabına ve 
fitne ve fesad yolunda alet olmıya· 
~aktır. Dört devlet kendi güvenleri, 
. alhu sulhu ve cihan sulhu için and 
~Çnıiştir. Müşterek yurdu müttefik 

uvvetlerle korumak andının hazırla· 
dığı bu emniyet havası içinde dört 
Ba!kan milletinin hükümet teşekkül. 
len ve m"W . ı ı organları vasıtasıyle sarf 
ettikleri mesai sonunda alınan netice
ler b" · u:ı memnun edecek derecededir: 
:~ka: bunlarla iktifa edememek rea
ıtesıyle karşıkarşıyayız. 

Balkan antantı, bu milletler için 
~~yati ~ir ihtiyaç olduğunu kendili~ 
~ın~.e~ ısbat etmiştir. Şimdi bu idea
lı butun balkanlı ferdlere maletmek 
onları? vicdanlarına samimi bir kan:. 
a! halınde yerleştirmek ve Balkan 
hırle!lmes· f"k . • . . ,. ı ı nnı - bu bırleşmeden 
endışe duyarak havayı bulutlandır
nıak istiyen her harici tesirden koru
mak kin ··k k b" rn ~ • yu se ır tansiyonda tut. 

ak lazımdır. Balkan antantı harbı 
bu t k ' k .. 

1 
?.pra lara sokmıyacak bir tcşek-

u dur; bu bakımdan, ona hizmet et· 
~ek yalnız gazetecilere değil, yurd· 
ar:nda milletleri adına her türlü me. 
Sulıyetler yüklenen büt"" ü 1 un m nevver-
kerc düşen bir borçtur. İstanbul Bal-·tn matbuat konferansı, aldığı karar 
1 

e balkanlı münevverlere hitab etmiş 
~e onları büyıük istikbali hazırlamak 
va "f • zı esıne çağırmıştır. 

~** 
d. En si} ntifik metodlar ve en hUren-
.1ş Yollarla yapılan araştırmalar ne· 
tıce~inde erişmiş olduğumuz büyük 
tealıte, bizi, Balkan yarımadasında 
Y~şıyan büyük ve asil halk kütleleri. 
nın ·· T _ınuşterek kaynağına ulaştırryor. 
k ar_ı~in ve insanlığın bu büyük haki-
~tını, her türlü munzam ve suni te

lll~lerin gölgesinden kurtararak, bu
gün tesisine muvaffakıyet hasıl ol 
muş olan güzel duyguların kökünün 
~~rihin derinliklerinde olduğunu Lub. 
ıyana'dan Van'a kadar yaşıyan sayısı 
altmış milyonu geçen çalışkan ve sağ
~aın bir beşer kütlesine tanıtmaktaki 
aydayı düşünmelidir. 

Balkan devletlerinin istiklal mü
cadeleleri geçen asrın içinde ve os 
~~nh iınparatorluğiyle olmuştur. O 
gunlerin hatıralarını teşkil eden şiir
ler •. hikayeler ve masallar, eğer yeni 
ncsılleri yetiştiren terbiye vasıtaları. 
ı:aa kaynak olmak vazifesini görecek 

Yazan: N tJ§İd Uluğ 

olun;a, ayırıcı ve uzaklaştırıcı olan 
bu hatıralar, temelini atmış olduğu
muz büyük insanlık eserinin büyü
yüp gelişmesine engel olur. 

Konferansın siyasi komisyonu, ilk 
tedrisat kitablarmm karşılıklı düş
manlıklar doğurabilecek her türlü şey 
terden temizlenmesi için teşebbüsler
de. bulunmak kararını vermek ile esas. 

(Sonu 8. inci say/ ada) 
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Bulgaristan ve Türkler 
Bulgar hükünıetinin Bulgaristan • 

daki türk mekteblerinde derslerin 
yeni harflerimizle verilmesini mecburi 
kılan kararını dünkü gazetemizde 
okmnu§sunuzdur. iki memleket ara
sında daiına daha sıklaşmasını en sa • 
mimi bir §ekilde arzu ettiğimiz dost
luk münasebetleri bakımından bu 
kararın kıymet ve ehemiyetini teba -
rüz ettinneye hacet yoktur. 

Harf inkılabımızın onuncu yılma 
yakla§ırken, komşu memlekette ya -
pyan kalabalık türk azlığınm, bazı 
maarif müfettişlerinin müsamaha ve 
teıvikinden istifade eden bir avuç 
softanın geri zihniyetlerine esir ol
maları, bu azlık kadar, ana yurd 
türklerini de derinden müteessir e
den bir vaziyetti. Bulgar hükümeti -
nin senelerden beri devam eden bir 
haksızlığa nihayet veren son kararı, 
hepimizi sevindirmiş ve iki memle
ketin yakml&JDlaın hususundaki ü
midlerimizi takviye etmi§tir. 

Kimse için bir sır değildir ki, bu -
gün, Türkiye ile kom§U Bulgaristan 
arasında hiç bir ciddi ihtilaf sebebi 
ve halle muhtaç hiç bir mesele yok -
tur. Ti.f"kiye cumhuriyeti, diğer dost 
ve müttefikleri ile l>eraber, Bulga -
riatan kom§usunun Balkan antantı 
ahengini tamamlamasını temenni et. 
mekten geri kalmaınııtır. 

Diğer taraftan Tilrkiye cwnhuri
yetinin Balkanlard&lti türk ekalli
yP.tlerine kar§ı vaziyeti, on beı sene
lik değipnez politikası ile tebarüz 
etmiıtir. Fırsat buldukça memleket 
içine naklettiğimiz bu ekalliyetler 
hususunda bizi alakalandıran ba§lı
ca nokta, onların kültürel ve içtimai 
inkiıaflarmı güçleıtirecek maniala -
rın zail olduğunu görmekten ibaret _ 
tir. Bulgaristanda vücudu dost dev -
let için hiç bir mahzur te~k.il ~tmiyen 
türklerin daha yiiksek bır ırfan ve 
hayat ae;iyesine yiikselmeleri, teba
ası oldukları memleketin istihsal 
mesaisine daha iyi ve daha geniş 
mikyasta iıtirak edebilmelerini te
min eder. 

Köseivanof hükümeti, bu son ka
ran gibi daha evelki icraatile de, bu 
hakikati müdrik olduğunu göster. 
miıtir. Komıu devletten gördüğü
müz bu hüsnü niyet tezahürlerinin 
devamı ve kuvvetlenmesi, hiç bir ih
tilafın ayırmadığı Türkiye ve Bulga
ristan kardeıliğine yardım etmekle 1 
Balkan"birliği fikri için en ciddi gay· 
retlerden birini tıefkil edec:ektir. 
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ve risale elde edildi 

Romen Bcqvekili Patrik 
M iron Kristea 

.HUkreş, 1'I tA.A.J - YUZt>aşı Kod
rcanu ile muhtelif demir muhafız te
~kkülünün şeflerinden 200 kişi tev
kif edilmi~tir. Bu tıcvkifler Bükreşte 
ve memleketin birçok yerlerinde ya· 
pılmıştır. 

Diğer cihetten demir muhafızlılarla 
bilhassa sıkı münasebetler idame eden 
ve alınan taraftarı müfrid sağ oenahın 
organı olan Kurentul gazetesi kati su
rette kapatılmıştır. 

Malü.m olduğu üzere yeni anayasa i
lan edildiği zaman Miron Kristea hü
kümoti bilhassa demir muhafızları is
tihdaf ederek bütün siyasi partiler ve 
cemiyetler aleyhinde şiddetli tedbir
ler aımı,tı. 

Hareketin şefi Kodreanu hemen par
tinin feshedildiğini rC$DlCn ilan etmiş 
ve romen topraklarım terkedeceğini 

------------------.. bildinnlfti. Fakat bu bir mane•radaa 

Ziraat vekili B . 

Kurdoğlunun bir izahı 
15 nisan tar:ihli Tan ve Akşam gaze

telerinde Ankara muhabirlerine atfen 
çıkan metinleri aynı yazı dolayısiyle 

Ziraat vekili B. Faik Kurdoğlu dün bir 
arkadaşımıza şu beyanatta bulunmuş
tur: 
"- İktısad vekaleti arkadaşlarımla 

toplu bir halde veda etmek ve Ziraat 
vekaleti arkadaşlarımı hep bir arada 
görmek için 14 nisan perşembe günü 

(Sonu 8. inci sayfada) 

ibaretti. Çünkü polia Kodreanunun 
arkadaşlarına yazdığı bir mektubu ele 
geçirmişti. 

Kodreanu mektubunda partisini za
hiren feshettiğini ve faaliyetine de
vam edileceğini bildirmekte idi. 

Polis bundan başka partinin Btikreş 
üzerine bir yürüyüş hazırladığını öğ- . 
renmiştir. 

Dün yapılan birçok araştırmalar ne
ticesinde külliyetli mikdarda silah, 
cephane ve risaleler ele geçirilmiştir. 
Bükreş civarındaki "Ye~jl ev,, ile 

demir muhafızlara aid birçok ocaklar 
ve kooperatifler polis tarafından işgal 
edilmiştir. 

Först Viennalılar dünkü maçlarını 5 - O kazandılar. 
Resmimiz kızlar arasında el topu müsabakası birinciliğini kazanan 

Lir genç kızı göstermektedir. 
Bu müsabakalara ve diğer tpe>r hareketlet>ine aid J.&Zl •e rıeeıimleri

miz 7. inci aa7i«mı~adır. 

Beyrut'tan güzel bir görünü§ 

Dış bakanımız Beyruttan 
geçerken çok samimi 
tezahürlerle karşılandı 

Dr. Aras Halepten geçerek Toros tireniyle 
Ankaraya doğru yoluna devam ediyor 

Hariciye Vekilimiz doktor Arcu 

Amur nehri üzerindeki 

ba%ı adalar yü%ünden 

Sovyetlerle Man~ükuo 
arasında anlaımazhk 

~ıkacağı zannediliyor 
Moskova, 17 (A.A.) - Tas Ajansı 

bildiriyor: Blagoveçensk'den bildiril
diğine göre, mahalli selahiyetli mah
filler, Amur nehri üzerindeki vaziyet 
hakkında Domei ajansı muhabirinin 
Çantung'dan gönderdiği haberlere bil 
yük ehemiyet vermektedir. Kvantung 
ordusu kurmayının ilhamı ile yazıldı-
ğına şüph.c olmryan bu haberlere gö. 
re, Amur nehri üzerindeki adaların 

aidiyeti meselesi hakkında Sovyet 
ler birliği ile Mançuko hükümeti ara-
sında yeni anla~mazlıklar çıkacağı 
muhakkaktır. Mançuko bu meseleyi 
halen tetkik eylemekte ve lazım ge
len tedbirler alınmaktadır. Gerek ka
ra. gerek nehir hududları üzerinde 
Mançuko ile mazide hadis olan bütün 
vakaların japon tahrikçiliğinin birer 
neticesi bulunduğu dikkate alınır ise 
Amur üzerinde yakında çıkacak ha. 
diseler hakkında verilen bu orijinal 
haber, burada, Kvantung ordusu er
kanı harbiyesinin Sovyet - Mançuko 
hududunda yeni tahrikler hazırla
makta olduğuna bir bürhan gibi tel3k 
ki «tömc-ktcdil. 

Trablus Şam, 16 (A.A.) - Anado
lu ajansının hususi muhabiri bildiri.. 
yor: 

Hariciye Vekili doktor Aras, Pro
vidans vapuru ile Beyru.t'a gelmiştir 
Lübnan Hariciye Nazırı, Beyrut • 
Antakya başkonsoloslukları, İs.kend. 
run konsolosu ve ali komiserlik erka

DK tarafından motörlerle vapurda kar.. 
fllanmıttır. 

(Sonu 8. inci sayfada) 

1 Fıkra 

Tarih kadar uzak ! 
Geçen gün eskı" gazeteleri karrşt,_ 

rrrken, "Akşam,, ın 1922 ilkteşrin nüs. 
ha/arından birinde Atatürk'ün lstan
bul muallimlerine bir hitabını tekrar 
okudum. Hitabe gazetede ~öyle hali.. 
sa edilmiştir: 

"ı - Zaferimiz tam değildir. E
ifer hastalıifımızı ilim ve fenle kökün
den tedavi etmezsek, bütün mücabe
demiz boşa f!ider. 

2 - Memleketi kurtarmak istiyen
ler için hamiyet ve fedakarlık elzem.. 
dir. Ancak cemiyetin hastalıj{ınr g6'
mek için bu vasıflar k§.fi J[elmez. 

J - Kara günlerin dönmemesi için 
medeni bir Türkiye bulunduifunu ci
hana isbat etmeliyiz. Dünyaya gözle
rimizi kapayarak, mücerred yaşadıiı
mıza kani olamayız. Memleketin etra. 
frnı demir çemberle kuşatarak değil, 
medeniyet ortasrnda medeni bir mil
let olarak yaşıyabiliriz. 

4 _Muallimler! Ordularumzrn za
ferini siz tamamlryacaksrnrz. Eğer 
bir manie tesadüf ederseniz, ben ve, 
sarsılmaz bir iyman taşıayn arkadaş
larım, sizin fikirlerinizi ileri götÜl'
teceğiz.,, 

Hila aynı kurtuluş yolunda, hala 
onun rehberliiti ve yardımı esas ola .. 
rak, h§Ji o vazifeye devam etmekte
yiz. Bir fark ile: 16 senelik tecrübe 
.A. tatürk'ün ..,·ad ettiği Türkiyenin vü. 
cud bulması hususunda yerli yabancı 
hiç kimsede şüphe bırakrnamı~rr. 

Halbuki gene "Akşam" ın aynı cild -
deki nüshalarını karıştırırken şu frlc
rayı da okuyoruz: 

"- Keili felli bir efendi kapıyı ça. 
lryor: 

- Dün 1114halli mahsusuna ikame 
ettiğimiz memur evinize birçok davet
li/er girdiğini ~ördü. Bu zevat ara
sında ailenizle ;şer'i yakınlrğrnda şü~ 
he edilen bir iki erkek de vardı. He
yet namrna hem ikaza, hem de isô
zaha Keliyorum. 

- Siz kimsiniz? 
- ''Murakabei ahlakiyc komisyonu, 

azasından .. ,, 
Gene aynı tarihlerde Ziya Gökalp 

Diyarbakrrdan Atatürk'e manzıım bir 
istida veriyordu: 

Garbta şarklı yaşayıştan usandrk, 
Kurtar bizi bu karanlık zındandan 1 
Cumhuriyetin IS inci yıldöniimünü 
~~!-Fatay 
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Kim hotG etmez? 
Yunanca bir ,.m, yahud latince bir tabir gibi eskiden kalına bir 

kelimemiz vardr Ll yuhti. Hata etmez, yanlış yapmaz demektir. Pa
palar hakkrnd•'ullarulırdı. G~ya on~ar'. beşeri zaaflardan, günahlar· 
dan tarnami·' sıyrılmış, temızlenrnış ınsanlarınış; belki bugün bile 
buna inan· J<ll ıncvcuddur. Fakat realiteye bakacak olursak böyle bir 
inanmav'nevzu bulamayız. Hatasız, günahsız bir insan; bu ancak bir 
.. 1.. lP'\r. Yahud da canlılığı son zerresine kadar kaybolmuş, işten ve 
? lu 

0 
.ten düşmüş bir adamdır. 

ış err. im d · 1 · d • eıenere o uş evır enn e osrnanlı terbiyesi, hareketten mah· 
.ı, hiçbir İş görrneğe iradesi kalmamış alanlan pek tutar ve pek ae

lrdi. Bu tiplerin başlıca vasfı, hata etmemekti. Hatta bunlar, belki 
yanlış bir şey söylerim diye konuşmazlardı bile. Ne öldürücü, ne taş ha
line getirici bir terbiye! •.. 

Halbuki yanlış yapmak için de bir şey yapmış olmak lazım değil mi· 
dir} Hayat, harekettir. insan, İ§ dernektir. iş yapmayan, işi olmayan 
bir mahluk, insandan başka herşey olabilir. Cemiyet hayatına işle giril
diğine göre işlerken hata etmemek mümkün müdür} Korkulacak şey, 
yanlış yapmak değil, yapılmış yanlışları görememek ve gösterildiği za
man düzeltmek istememektir. Yanlışsıza yanlıştan gidilir. Fena adam, 
hatalı adam değildir; belki hatayı itiraf ve tashih etmiyendir. 

Hataya ve hatalarrna karşı cesur olabilmekte insan iradesi, en yük
•ek kabiliyetini ve kudretini bulur. Korku, her şeyden önce hareketsiz
~ik doğurur ve nihayet ııahibini madde ve ruhça öldürür. lnııanlık hata 
ıle başlar; ha talan düzeltmekle devam etmelidir; ta ki en az hata ile 
bitebilsin .•• 

H<nan -Ali Yücel 

Afyonlarımız i~in yeni tedbirler 
Ziraat bankası bu yıl bütün 

ekim mıntakalarından 
afyon satın alacak 

Afyon ve uyuşturucu maddeler inhiun umum müdürü Bay 
Hamza Osman Erkan., eveti gündenberi şehrimizde bulunmakta 
ve idareyi ala.kalayan mevzular üzerinde alakalı makamlarla te· 
mas etmektedir. Batvekilimiz Bay Celal Bayar, Afyon inhiaan U• 

mum müdürünü kabul etmiıler ve kendileriyle bir müddet görüı
müılerdir. 

Haber aldığımıza göre Afyon işleri
miz memnuniyet verici bir şekilde ve 
ahdi vaziyetlere de uygun olarak 
inkişaf etmektedir. Bu inkişaf, ekici
lerimizden başlıyarak bu işle alakadar 

'itün mahfilleri tatmin etmektedir. 
Uç senede ödenmek üzere alınan 

.konsinye afyonlarm bedeli olan 700 
bin liranın dağıtılmasına başlanmış
tr. Uç senede ödenmek üzere alınan 
afyonların parasının bir defada tedi
yesi, piyasada çok müsbet tesirler 
yapmıştır. Paralar, bir nisandan iti
baren ödenmektedir. 

Dış piyasalarda afyonlarımıza rağ
bet, günden güne çoğalmaktadır. Türk 
afyonu cihan piyasalarındaki eski 
mev.kiini almak istidadını göstermek.. 
tedir. Bilhassa ıtandard tiplerimiz, 
çok takdir edilmektedir. Ambalajlar 
ve temiz afyonlar çok beğenilmekte
dir. Siparişlerin muvafık çıkması, ln
gil terede afJ'Onla alakalı piyasalarda 
n~riyata bile vesile olmuştur .. 

anda malını satabilecektir. Bu işi te· 
min için bütün mübayaa mıntakaları
na ayrı ayrı birer eksper, 'imdiden ta
yin edilmi' buluimaktadır. 

Afyonunu teılim eden çiftçi yüz<!<: 
seksen nisbetine yakın bir avaruı ala
cak ve afyontarın morfin dereceıini 
tesbit için lııtanbulda yapılacak mua
yene ve tahlil nticesinde, tahakkuk e
decek olan bakiye alacağı kendiaine ö
denecektir. Gene bu ıene, köylü lehi
ne olarak, formalitelerin ieab ettirdiği 
bir takım külfetler hafifletilmlftir. 

Aziziye tünelinde 

çalışmalar 
Vaktiyle fİrketler tarafından ya

pılıp, aonradan devlete geçen demir
yollarından devlet tipi lokomotiflerin 
geçmesine elveri'li bulunmıyan Ay
dın hattı üzerindeki Aziziye tünelle
ri yerine yeniden yapılmakta olan 
1100 metre uzunluğundaki büyük tü. 
nellerin delinmesi i•ine hızla deTam 
edilmektedir. Arazi teşekküllerinin 
zorluklarına rağ=n bugüne kadar 
tünelin dehliz kısmından 115 metresi 
kazılmış ve delinmiştir. Tünelin in
şaat müddetinden eve! açılabilmesi 
için durmadan çalıfılmaktadır. 

Günde vasati olarak 300 işçi ile ka
zılmakta olan bu tünelin inJ8sından 
ve yeni geçeğin de tamamlanmasın

den sonra bu arızalı mıntakada işlet
me verimleri çok artını§ olacaktır. 

ULUS 

1 Rakamlarla Türkiye 

Türkiye halkının ne itlerle uğrq
bğına dair olan tedkiklerimiz bit.. 
miJtir. Şimdi, çalı~n ve çalıfllllyan 
nüfusun vil&yetlere göre nasıl dağıl_ 
dığmı göreceğiz. Bu rakamlar ara • 
unda birbirinden çok farklı olan 
mikdarlara rastlayacaksınız. iklim, 
ta.bii tartlar, mevzii ananeler, küçük 
sanatların evlere kadar girme ve yer
l"§llle §"killeri, toprak zenginliği, 

devlet endüstri tesisleri, hayat ucuz.. 
luğu veya pahalılığı, vatandqlarm 
"faal,, veya ''gayri faal,, olmaların_ 
da mühim roller oyııamııbr. istatis
tik umum müdürlüğünün, 935 nüfuı 
sayımına aid olan büyiik cildinin bu 
sayfalarında, ıelıirlerim.iz, çalıtkan
lık veya az çalı§.kanlık notu alıyor. 
lar. 

Burada mesleksizler olarak ayrı_ 

lan kısım arasında büyük çocuk ek -
aeiryetine ve ihtiyarlarla ev kadın
larını ayırmak lazondır: V akta ev 
kadınlıiı buaün bir mealek hal.ine 
gelmiftir ama, iatatiıtik kitahlarm -
da bu kısım hiı.la bir meslek sa.yılını -
yor .• 

Bugünkü rakaınlarnnız, yalnız ka. 
dınlara aiddir. Bu rakamlarda bil
hassa ziraa.t ve toprak iılerile uğra -
fan vilayetlerde çalqa.n kadın nüfu _ 
sunun çok yiiksek olduğunu göre. 
cek.ainiz. Bu; toprak itleri üzerinde 
çall§lllanm vermit olduğu bir husu
siyettir ki, zirai istihsalde türk kadı. 
nınm erkek kadar vazifelendirilmit 
olduğunu iabat ediyor: Afyonkara.. 
hisarda 155.049 kadın vardır. Bun. 
!ardan 76340 ı faal, 78909 u "gayri 
faal., dir. Yüzde nisbeti ile Afyonka
rahisanla yüz kadında 49.2 ai çalL 
ftyor; 50.8 i çalıtmıyor demektir. 
Ağrı'ya geçelim: 51.239 kadından 
16496 sı fa.al, 34743 Ü faal değildir. 
Görüyorsunuz ki, orta Ana.dolu viJi_ 
yellerinde yaıayan'kadmlar, ıarkta 
ya§&yanlardan daha çok meslek sa • 
hibidirler. Toprak mahsulleri ve 
hayvan yetiıtirme mıntakalannda.ki 
m ... ainin en büyük husuaiyeti de bu
dur. 

Bir de kadınlan en çok meslek aa.. 
hibi bir vilayetimizi tanıtalım: Te_ 
kirdağ .•• Tekirdağm 100.191 kadın 
nüfustm<lan 68.290 ı faal, 31.901 i 
fa.al değildir. Yani çalqanlar yüzde 
68.2, çalıtDlI)'anlar 31.8 dir. 

Yurdda hava vaziyeti 
Dün şehrimizde hava kapalı ve ya

ğışlı geçmiştir. Günün en düşük ısısı 
sıfırın üstünde 7 en yüksek ısısı da 
13 derecedir. Yurdun bütün bölgele
ril'lde hava kapalı ve yer yer yağışlı 
geçmiştir. 24 saat içindeki yağışların 
metremurabbaına bıraktıkları su mik. 
tarları Muğlada 70, Antalyada 50, 
Bodrumda 38, Ispartada 28, Kocaelin
de 23, Adapazarında 22, Bilecikte 21, 
Aydında 20, Yalovada 16, Alaşehirde 
15, Kütahyada ve Nazillide 14, Eski
şehirde 13, Bunıada 11, diğer yağışlı 

yerlerde 1-10 kilogram arasındadır. 
Yurdda en düşük ısılar sıfırın üs

tünde Erzurumda 2, Kütahyada ve 
Karsta 3, Eskişehir, bolu ve Isparta. 
da 4 derecedir. En yüksek ısılar da 
İzmirde 11, Bodrum ve Erzincanda 
13, Edirne ve Trabzonda 15, Adanada 
17, Diyarbakırda 21 derecedir. 

Kamu tayda 
Kamutay bugün 

Ruznamesi şudur: 
toplanacaktır. 

Birinci müzakeresi yapılacak mad
deler şunlardır: 

1 - Gazete ve mecmuaların basıl
masında kullanılan kağıd!ar ucuzla
tıldığmdan 2294 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesine göre keyfiyetin tasdikine 
dair 3/ 339, gümrük tarifesinin (328 A 
ve B) numaralarına giren mekteb ki
tablarının tabına mahsus matbaa ka -
ğıdlarına mevzu gümrük resmi 2294 
sayılı kanunun verdiği salahiyete is
tinaden indirildiğinden keyfiyetin 
tasdikı hakkında 3/ 363, kömür yakan 
vesait beynelmilel sergisinde teşhir edil 
mek üzere getirilen ve Üzerlerinde fir
ma damğası bulunan muhtelif maddeler 
den mamul eşyaya aid gümrük resmi 
2294 sayılı kanunun verdiği salahiye. 
te istinaden indirildiğinden keyfiye
tin tasdiki hakkında 3/ 366, küp şeker 
ambalajında kullanılmak üzere dışar 

dan getirilmesine zaruret hasıl olan 
sandıklık kerestelerin gümrük resmi 
2294 sayılı kanunun verdiği salahiye
te istinaden indirildiğinden keyfiye. 
tin tasdiki hakkında 3/ 370, matbuat 
umum müdürlüğü tlrafmdan Alman
yada bastırılan albümlere aid gümrük 
resmi 2294 sayılı kanunun verdi ği sa
lahiyete istinaden indirildiğinden 

keyfiyetin tasdiki hakkında 3/ 397, 
orman çiftliği bira fabrikası tarafın
dan getirilecek 1.000.000 aded bira şi. 
şesine mün.lı,asır olmak üzere gümrük 
resmi 2294 sayılı kanunun verdiği sa
lahiyete istinaden indirildiğinden key 
fiyetin tasdiki hakkında 3/ 398, Or
man çiftliği bira fabrikası tarafından 
getirilecek 1.000.000 aded bira şişesi
ne münhasır olmak üzere kabul edi. 
len gümrük resmi tenzilitının, fazla 
olarak gönderilen 18.463 aded şi şe i· 
çin de gümrük rC9ttlİ 2294 sayılı kanu
nun verdiği salfilıiyete istinaden in
dirildiğinden keyfiyetin tasdiki hak. 
kında 3/ 435, ve hariçten idhal edile· 
cek şekerin gümrük resmi 2294 sayılı 
kanunun verdiği salahiyete istinaden 
indirildiğinden keyfiyetin tasdiki 
hakkında 3/ 437 sayılı Başvekalet tez
kereleri ve lktısad, Gümrük ve inhi
sarlar, Maliye ve büd<:e encümenleri 
mazbataları. 

2 - Türk gayrimübadillerine tah
sis edilen malların vergileri hakkın
da kanun layihası ve Dahiliye, Mali
ye ve büdce encümenleri mazbataları, 

3 - 1sk1n kanununa ek kanun ıayi
hası ve lsl<lin kanunu muvakkat ve 
Milli Müdafaa encümenleri matbata.. 
!arı. 

4 - İzmir telefon tesisatının satın 
alınmasına dair hükümetle şirket ara
sında aktedilen mukavelenin tasdiki 
hakkında kanun layihası ve nafıa ve 
büdce encümenleri mazbataları. 

Gayrimübadillere verilen 
malların vergileri 

Türk gayrimübadillerine tahsis e. 
dilen malların vergileri hakkındaki 

kanun projesi ruznameye alınmıştır. 
Üç maddelik projeye göre, g~rimü
badillerin istihkakına ka~ılık tutu
lan gayrimenkullerin satılarak tescil 
ve müşterilerine teslim olundukları 

tarihe kadar tahakkuk etmil ve tah
sil edilmemiş olan bina ve arazi ver· 
gileriyle belediyeye aid resimleri ter. 
kin olunacaktır. 

Bu gayrimenkullerin henüz satıl
mamı§ olanlarından dahi, satılıp müş
terilerine teslimi tarihine kadar ta
hakkuk edecek olan bu vergi ve re
simler aranmıyacaktır. 
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Kağıd fabrikamızın son senesi 

Fabrika, 1 yılda 2.733.367 
liralık kağıd imal etti 

İkinci kôğıd fabrikamız kurulunca 
imôl kapasitesi 30.000 ton olacak 

Beş yıllık endüstri programı tatıbik
lerinden olarak İzmitte Sümer Bank 
tarafından kurulmuş olan birinci ka
ğıt ve karton fabrikamız 1937 yılını, 

milli endüstrimiz için çok şerefli ve ö
vünülecek bir faaliyetle bitirmiştir. 

Program mucibince, bu faıbrika se
nede ll bin tonluk bir imalat kapasite
siyle kurulmuştu. 1936 nın tecrübe ay
larından sonra tam kadrosiyle faaliye
te geçtiği daha ilk yıl olan 1937 de fab
rikanın 10.204 tonu bulan imaHitiyle bu 
rakama çok yaklaşmış olması, memle
ketimiz için yepyeni olan bu endüstri 
ve ihtisas ıubesinde kazanılmış hakiki 
bir zafer telakki edilmek lazımdır. 

Zamanla, tecrübe ile ve ancak adım a
dım elde edilebilecek bir neticeye, İz
mit fabrikamızın ilk hamlede erişme
sini, milli endüstrimiz hesabına, yüz
ağartacak bir muvaffakiyet saymalı

yız. 

İzmit kağrd ve karton fabrikası, 
şimdilik ham maddelerinin büyük bir 
kısmını dışardan getirmek mecburiye
tinde bulunmaktadır. Bu ham madde
ler odun, sellüloz, reçine, kaolin, şap 
ve eski kırpıntı kağıtlardır. 

Fabrikanın senelik odun ihtiyacı 15 
bin metre küptür. Orman kanununun 
müsaadesizli ğ i ve nakliyatın çok paha
lıya mal olması yüzünden memleketi
mizde mcvcud omıanlardan istifade et 
mek kabil olamamakta ve fabrikanın 
bu ihtiyacı Rusya ve Roman yadan kar
şılanmaktadır. Yakın bir istikbalde 
mevcud engellerin kaldırılarak Kara
deniz mıntakası onnanlarından bu o
dunları tedarik etmek kabil olacaktır. 
Dünya piyasasında sellüloz fiatlarının 
artması, sellüloz imalinde de kullanı
lan odunların da fiatını yükseltmiştir. 
Evelce Derinceye metre kübü 21 şili
ne gelen odunlar 1937 de 23 şiline çık
mıştır. Bu aene 30 'iline kadar fırla
mıştır. 

Fabrikanın'diğer ihıiyaçl.arı 

Kağıd imal&tının en mühim ham 
maddesini tc,kil eden acllüloz, gene 
l zmitte inşa edilen sellüloz fabrikamız 
faaliyete geçinceye kadar dı'8rıdan a
lınacaktır. Scllüloz aynı zamanda 
harb endüstrisinde kullanılan bir 
madde olması ve hariı endüs
trisinin her mmelekette git gide 
daha geniş ölçüde faaliyete geçmesi 
dolayısiyle, fiatlar yükseldiği gibi, 
fabrika sellüloz tedarik etmekte müş
külat da çekmiştir. 1937 de fiatlardaki 
yükseli§ 1936 senesine göre yüzde 80-
100 nisbetini bulmuştur. Fabrika bu se
ne sellüloz ihtiyacının 3300 tonunu A
vusturya tütün idaresinin memleketi
mizden aldığı tütün mukabilinde ta
kas yolu ile tedarik etmiş ve diğer ı.ıs
mını da İskandinav memleketlerin.den 
ve ikinci elden satın almıştır. 1937 se
nesi içinde sellüloz mübayaa yekOnu 
4650 tonu ve 541 bin lirayı a,,'\tilıştır. 
Kağıd endüstrisinde diğer bir yardım 

cı madde olarak kullanılan kaolin husu
sunda fabrikanın senelik ihtiyacı 1500 
tondur. Memleketimizde bilhassa Kü
tahya civarında ham halde fazla mik
darda kaolin bulunmaktadır. Kağıd 
fabrikamızda kurulmakta olan yeni bir 
tesisat 1&yesinde Kütahyadan getiri
lecek ham kaolinlerden ihtiyaç karşı
lanacaktır. Şimdiye kadar bu madde 

bilhassa Yunanistandan tedarik edil 
mekteydi. Kaolin fiatları geçen sen 
yüzde 20 nisbetinde yükselmiştir. 

Gene yardımcı madde olarak kuJla• 
nılan şap da dışardan getirilmektedir. 
Memleketimizde mevcud şap madenle
rinde ham cevheri tasfiye edecek tesi.S'" 
!er bulunmadcğından, bu husus teıııill 
edilinceye kadar fabrikanın senelik 
ihtiyacı olan 400 ton şapı dışardan ge
tirmek zarureti vardır. 
Kağıd imalinde tali maddelerden bi· 

ri olarak kullanılan ve senede 200 ton 
sarfedilen reçine de YunanistandaJI 
getirilmektedir. 
Kağıd imalatının esaslı bir ham ı;nad 

desini de eski kırpıntı kağıtları teşkil 
eder. 1936 senesinde bu kağıdların tO" 

nu İzmitte teslim 10 liraya alınırken. 
İtalyanların gösterdiği fazla rağb~ 
dolayısiyle 1937 senesinde tonu 30 lY 
ıaya kadar çıkmıştır. Kırpıntı kağıd: 
!arı İtalyanın ve İzmit fabrikasının i}'1 

fiatla satın alması yüzünden, memlt" 
kette çöplüklerden eski kağıdJarıD 
toplanarak cinslerine göre tasnif edil
mesi faaliyeti artmışıtır. İzmit fa.briJ<ll' 
sı, mık.darı fazla olmayan bu kırpıntı 
kağıdları 1~36 senesine göre bir ve hat• 
tA iki misli fazla fiat vermek sureti}'Je 
temin edebilmiştir. 
Görüldüğü gibi kağıd imalinde kul

lanılan en mühim ham maddelerin fi
atlarında görülen yükseliş yüzündell 
fabrikanın maliyet fiatları artmıştır• 

Fabrika idaresi umumi masraflarııı• 
dan ve diğer ihtiyaçlarından tasarruf• 
lar yapmak suretiyle bu tesiri azalt• 
maya çalışmış ve bu sayede kô.ğıd fjat• 
larına ancak cüzi zamlar yapınakla ik• 
tifa etmiştir. Cihan kağıd ve kartoı> 
piyasasının da 1937 senesinde yüksel• 
miş olması dolayıs.iyle esasen bunu ta" 
bii bulmak lazımdır. 

Fabrikanın İ§ kapasitesi 

1936 senesi içinde fabrikanın aldığ1 

siparışler yekQnu piyasadan 722.816 '/C 
devletten 464.617 liraydı. 1937 senesin'. 
de bu rakamlar sırasiyle 856.091 ve iki 
milyon 196.119 liraya çıkmıştır. Fabri• 
ka lıu sipariıı:Jeri karşılıyacak surette 
imalatını teksif etmiş, 673.868 lira kı}'' 
metinde 2452 ton mukavva ve 2.630.713 
lira kıymetinde 77 51 tıon kağıd imal et· 
miştir. İmalat yekQnu bu suretle 10204 
tonu ve 3.304.581 lirayı bulmuştu!• 

1936 da imalat yekunu 3960 tondıı. 

Fabrikanın kullandığı işçi mikdarı vr 
sati olarak 1936 da 394 iken 1937 d• 
559 a çıkmıştır. 

Fabrika 1937 senesi içinde piyaacıY• 
1.089.504 lira kıymetinde 4.153 ton~ 
devlete 1.643.863 lira kıymetinde 4.780 
ton kağıd ve karton satmıştır. Satış~ 
kfuıu 8934 ton ve 2.733.367 liradır. 1936 
}'•kilnları ise 2464 tıon ve 617 .999 liraf' 
dı. 

İşçi, usta ve teknisiyenlerinin tecrit' 
beteri bir yandan artarken, bir yandall 
da en mühim ham maddelerini memle
ket içinden tedarik edecek vaziyet• 
girdiği gün, şimdiden bu kadar mühiıt' 
neticeler almış olan kağıd fahrikaıııl" 
zın kapasite ve randımanı ne kadar dar' 
ha arttıracağı kolayca tasavvur oluna· 
bilir. 

Afyon ve uyuşturucu maddeler 
inhisarı, mahsulün kalitesini, dolayı
siyle morfin derecesini yükseltmek İ
çin almı§ olduğu tetbirlerin tatbiki
ne devam etmektedir. Bu arada, ida
renin, merkezi Yeşilköyde ve nümune 
tarlaları da Afyon, Merzifon, ve Ma
latyada olan deneme tarlalarından 
yüksek morfin ve miJrtaren fazla af
yon elde etmek için yapılan tecrübe. 
!er, muvaffakiyet sahasına geçmit bu 
lunmaktadır. Bu ameli çalıııaıalardan 
bafka, afyon ekicilerine, en bol ve iyi 
kaliteli mahsulleri hangi ••killerde 
elde edebileceklerini gösteren broşür
ler verilmi,tir. Yüz binlerce basılan 
bu öğütler ziraat bankası şubeleri va
sıtasiyle afyon sahalarında dağıtılın, 
ve cidden büyük bir alaka görmüş ve 
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Kağıd ve karton istihliiki yurdumuz· 
da inanılmıyacak bir hızla artan mad· 
delerdentlir. İ=it kağıd fabrikası kU' 
rulurken memleket ihtiyacının yarısı• 
nı karşılıyacağı tahmin ediliyordıl· 
Fakat o tarihten beri geçen zaman i• 
çinde istihlakimiz çok artmıştır. Bi• 
rincisi ile aynı kapasitede olan ve bıl' 
gün inşa halinde bulunan ikinci lcağıd 
fabrikamız da tamamlanarak çalışma· 
ya açıldığı gün, memlekette senede 30 
bin tıona yakm kağıd ve karton imal e· 
deoek kapasitede mühim bir endüstri 
şubesi kurulmuş ve bu sahadaki ihtiya• 
cımızın en mühim kısmı yurd içindeıı 
kaqılanm~ olacaktır. Bilhassa haJ11 
maddeleri de içerden tedarik edildi!<' 
ten sonra, bu endüstrinin bize tasarrof 
ettireceği döviz mikdarı 'büyük bir ra• 
kam teşkil edec~ktir. 

o nisbette fayda temin etmiştir. 

İdare, iki senedenberi yapmakta ol
duğu bu doğrudan doğruya telkin va
artasından bu sene daha geniş ölçüde 
faydalanmak kararındadır. ldarenın 
mütehassısları, broşürlerde anlattığı
mız ekim ve istihsa! usullerini filen 
tarla üzerinde göı;termektedirler. 

936 senesinden beri doğrudan doğ
ruya emek sa.bibi olan müstahsilden 
mübayaa yapmayı, daha faydalı ve e
kici lehinde bir hareket olarak kabul 
eden idare, yeni mahsulü de doğrudan 
doğruya ekicinin elinden almak için 
ziraat bankasiyle bir kombinezon yap· 
mak üzeredir. Bu seneki sistemin eıa
sı şudur: geçen ıene olduğu gibi, en a
fağı bir kiloya kadar afyon alınacak
tır. Bu senenin en büyük hususiyeti, 
satın alma müddetinin ağustos aonuna 
kadar uzatılmış olmasıdır. Mahsulün 
idrak edildiği andan itibaren ağustos 
nihayetine kadar olan uzun zaman i
çinde, müstahsil, dilediği anda malını 
götürüp satabilecektir. Bu genif za
man, idarenin, bu sene ekici lehine al
dığı tedbirlerden biridir. 

Bir kilodan eksik olmamak üzere, 
her müstahsil, bu müddet içinde Zira
at bankası şubelerine müracaat ettiği 

Pazarlık/ 

-l:Su ı<aça 7 
- Elli lira 1 
- Otm: bete olmaz mı ? 
- Vallahi olmaz efendim, billa-

hi bize kırk yedi buçuk liraya mal 
oldu. Bu itde iki buçuk lira da ka. 
zanmazaak, ço!W. çocuk ne yer, 
ne içer? 

- Peki, öyle iae allah hayırlı 
müıteriler verıin; bana gelmezi 

Der, yiirürıünüz. 
Dükkancı arkanızdan seslenir : 
- Kırk bet lira vermez misiniz 7 
Gene yilrÜraünüz ... 
- Gün! hatmnız için (halbuki 

dükkancıyı ilk defa görüyorsu
nuz) kırk iki buçuk 1 

Gene y\irüraünüz ... 
Biraz daha yükaek perdeden: 
Bu ıefer dükkancı da yürümeie 

ve baiırmaia baılar : 
- Zararına vereceiinı: Kaık li

ra verin de alm bakalım, ne yapa
Jnn kiminin paraaı, kiminin du.aaı .• 

gene yiirününüz .. 
Dükkancı otuz yedi buçuğa, bir 

müddet ııonra da otuz bete verir. 
Ya döner, alırsınız; yahud da 

bu maskaralığa canınız arkılmıt

tır; bedava bile verııe almamaia 
azmetmiısinizdir; geçer, gidersi-
niz. 

Hükümetin pazarlığı yaaak eL 
mek için almak üzere olduui ted
birler, çarıı, pazarnnızdan bu ha
zin komedyayı kaldıracaktır. 

Ucuz pUıj 
.. -' "-

Hayab ucuzlatmak yolunda ııiriti· 
len ıavqa dair bir latanbul gaze
teıinde görülen yeni bir ha.her: 
"Belediye, bu aene Florya plajın
da alman ücretleri indirecek!., 
Yazın lstanbula gitmeğe hazır. 

lanan ankaralılar için gÜzel bir 
müjde! Biz, türkçede "..,,, yu u
cuzluiun bir ölçüıü sayar ve fazla 
ucuzluiu göıtermek için "audıui 
ucuz 1,. deriz. 

Plajlardaki ıu her ne kadar tuz
lu ise de ücretlerin tuzlu olması 
lazım gelmezdi 1 

ismin hakkı/ 

Yeni imar planına göre lstan
buldaki Yeni bahçede gençlik par
kı ve spor sahalrı vücuda getirile. 

cektir. 
Eski bir muharrir : 
"Dikkat ettim, bizde batında ye

ni srfatı bulunan her semt harab 
ve eakidir., denli. 

Yeni bahçe, plana göre onarıl
dıktan ııonra iaminin hakkı veril
mit olacaktır. 

Bir i8tatisıik / 

Şu iıtatistiğe ne buyurursunuz? 
Elli Y&§mda bir adam, 6500 gün 

çalıtır, 6000 gün uyur, 800 gün 
yürür, 4,000 gün oyun oynar, 1500 
gün yemek yer, 500 gün haata ya
tar, fakat hayatmm bütün günle
rinde ya derd yanar, yahud derd 
dinlermiıl 

Bu rakamlan okuduktan sonra 
dünyaya baılıca ne yapmağa gel. 
difimizi anlıyorsunuz ya ••. 

Ağlama duvarı 

Yahudiler, dunyanm her tara. 
fında bir ";rahudilik günü" yap-

mıılar ve aynı günde Kudüıteki 
"ağlama duvarı" nm önünde Al
laha yalvarmıılar ! 

Bugüne kadar itleri trkırmda 
giden lsrail oğullarının, ne olur 
ne olmaz diye, asırlar gönniit bir 
ailama duvarı bulundurmalan 
hiç de fena olmamq. 

Çünkü, gerçek.ten, artık, onla
rın i,,i "Allaha yalvarmağa." kal
dı ve bütün dünya karıılarında bir 
duvar gibi sağır davranmaktadır. 

Fransızca diişünen muharrir ! 

ı-'ranaızca bir gazetenin munar
riri, imıini de zikrettiği bir türk 
muharririnin Fransızca diifünüp 
türkçe yazdığından bahııediyor. 
Giiya bu türk muharriri, ona bu
nu kendisi diyesi imiı. 

Bu beyanatı belki de Franaız 
muharriri kendiliğinden uydur
mll§otur. Eğer öyle değilse, ger
çek.ten bu muhan-ir böyl" aözler 
aöylemİ.§se o zaman neden kendi
sinin güzel tünı:çe yazamamıt ol
duğunu anlamıt oluruz. 

Fakat, propagandaya bu kadar 
muhtaç olduğumuz bir zamanda 
bu muharrir, bir takım arkadatla
rnnız gibi, türkçe düıünüp fran
sızca yazsaydı, memlekete daha 
faydalı olmaz mı idi 7 

Kabulleri yapılan binalar 
Kütahya memleket hastahanesi• 

Tavşanlı kaymakam evi, Polatlı ja"" 
danna cihazlama anbarı, Yozgad has· 
tahanesi, Bala dispanseri binalar•''" 
dan bazılarının muvakkat ve baz:Jarı· 
rının kati kabul muameleleri yapıl· 
m'ltır. 

Çağrı 

X Dahiliye encümeni bugün saat 
onda toplanacaktır. 

X Maliye encümeni bugün uınut111 
heyet içtimaından sonra toplanacal<t'' 

X Arzuhal encümeni bugün saat 0~ 
da toplanacaktır. 
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sonra 
ingiliz hariciye vekili Eden'in isti

;sından beri lngiltere ile llalya arasın
) R?rnada yapılmakta olan müzakere
er nıhayetlenmiı, cumarteai günü bir 
taJaın ınektublar, deklirasyonlar ve 
hlukaveleler Kigi sarayında imzaJan

ll!,1: lnıtlır. haJya ile lngiltere arauııdalci 

İngiliz - İtalyan anlaşmasından sonra Bir(ok ölü ve yarah var! 

Balkanlarda görülen yeni ağlar 
TAN'da B. Ahmed Etnin Yalman 

''Balkanlarda görülen yeni ağlar,. 
başlıklı başmakalesinde, dört Bal
kan devletinin müşterek menfaatle
rini tebarüz ettirmekte ve her gün 
yeni bir cebhc üzerinde fikir birliği
ne varan bu Balkan ailesini "yeni 
bir lsviçrenin dört kantonu,, sayan!a 
ra hak vermektedir. B. Ahmed Emın 
Yalman Balkan'9 memleketlerini bir
birine y~klaıtıran en mühim amilin, 
iktisadi m::nfaatler olduğunu ifade 
ederek başmakalcsine ~öyle devam 

bı•• ~ın hulasası fUdur: 
1- İngiltere ve İtalya Akdenizde 

statükonun muhafazası için evvelce 
~1.a- ~~tıklan itilafı bir defa daha teyid e
~:ır. uerler. 

~
~e- İr ~ - iki devlet ıu mıntakalardaki u-1; en kuvvetlerinin miktarından birbirini 

1 ·~ rclar edeceği gibi, aynı mm ta -
i 

1 
• da tayyare üsleri n istihkamlar 

ge- :::;.•ettirdikleri zaman da biribirine ha
.. vereceklerdir: Kızıldeniz, Aden 
orfezi, Mısır, Sudan,. Eritre, Habeıis-

lra_ Somali, Kenya, Uganda, T angani-

·~::- Itaıya Arabistan yamnadasmı 
aq nüfuz mıntakası olarak buuyor. 

llgilte- .J - b d daki iki' .. 
""'-"' •,.. ue u yanını a a ınus-
~ arab devleti olan Hicaz ve Yeme-
edi İstiklallerine riayet etmeği teahhüd 

• YOi'. 

~ t 
4 

- İki devlet biribiri aleyhine ga.ze
yi )eve radyo vasıtalariyle propaganda 

•Ptnıyacaktır. 

,.:il ! tal ya, Afrika sömürgelerindeki 
il- L.,ı:. erı, zabıta ve polis hizmetlerinden 
~ mecburi askeri hizmette kullan

tı 
6 

YI kabul eder. 
t- ili k İtalya Habqistanda Nil nehri
JI ~ •Ynağı olan T sana gölü sulannm 

~c:a.sını değiıtirmemeği teahbüd e-

7 - s·· •--Sulhta bar UVeY§ -nalının harbta ve 
bulu d b ve ticaret gemilerine açık 
kav 11

1 ~rulınası hakkındaki 1888 mu
e esı tevid ed'l' 

8 .p ı ıyor. 

lerj :- İtalya Trablus garbtaki kuvvet
... d~ı ~ltaraJc sulh zamanındaki eski 

9 eye •ndinneği teahhüd ediyor. 
• lar - ltalya 1936 Londra deniz silah

ı rnukavelesine girırne·· k b 1 ..ıı_ 
ıo 1 gı a u eı:n::r. 

. - talya lspanya'd " .. ··ıı··ı l'iıü" • an gonu u e-
gerı çekine .. · 1 

tını tabii P .. ~ı, spanya toprakla • 
b::~ Y etrnegı ve l spanyada siyasi ...-uz lcurına 
-.ter. Ya çalıpnamayı teahbüd 

11 - •nail ı bÜyeti i ~re gelecek Milletler Ce-
illıaiaru ~ dan sonra Habqistamn 

E ftnayı kabul eder. 
VYelce de hAL___ 'Jd'"'.. b 

-..fathlanın auer ven ıgı uzere. u 
lı.t " . l8rt1an, ancak ispanyadan 

Ya gönüllül.-inin"- ~nclaı 
~~ola~. Bun~nla beraber, 
l devletin munasebetlennde on sekiz 
~dan ~ri devam eden gerginlik ıimdi
te fl olmuıtur. Binaenaleyh lngilte
ta. d t~lya anlqmasına bugündan, hat· 
~ ~~ılebilir ki, Eden'in istifası günün
lal~~~.. n bir olupbitti nazariyle ba-

""'ı ır. 

1-aa ";~Ya on bir madde olarak bu
tere ~hğillliz bu anlaşmaya göre. lngil
t\(,· abeıistanı ltaJyaya, f taJya da \. 
~ ıstan Yantnadasını lngilterenin nü
elj,:t';; terkediyor. J tal ya 1 spanyadan 
'"•t olunu çekiyor. Akdenizde eınni-
1" rneseı • d 
>'or 8u esı e olduğu yerde bırakılı-
deı~ .~18J'dan !-tka bütün diğer mad
~kl ' ~ . evletın biribiriyle iyi geçine-

ennı lemin ·~ d 
A.nı • • ve ıra eden ibarettir. 

•ıma ale ın T • .ı ~ti . . . ~1 ız • ıltuyan münase-
1 erının tarıhınde habeı h b' 1 L-
'Yan b" fh ar ıy e ~-

1>' ır sa a nihayetlenmiı · 
ır safha b 1 ve yem 

'afha i . aş. a!"ıt oluyor. Baılıyan bu 
"'- çınde ıkı devlet arasındak' .. 
·oeı•ebetı • ı mu-
d erın nazımı evv lk" .. R a •arı) .. ~ • e ı gun oma. 
eden an ıtılaftan ziyade yeni teessüs 
İle I ~uvazene olacaktır Çünkü J tal ya 
ter ... ~gıbltelre araaındalci münasebetlerin 

.. ın u undu v k" A.""" , . gu on se ız ay içinde 
lene Pa da. ~azıyet çok değitmiıtir. iki 
A evvelısıne nazar b .. . . 
"~u kar an ugun yenı bır 
l'\ıPa~ • ıısındayız. ltalya orta Av • 
Luııa k tnlparatorluğunu terketmiı 
tığı iın &rtılık Akdenizde kurmaya çalıı~ 
ıı.t,· Para.torluğu lruramamıı hatta A-
l ••tandan d 
uk ku . ~ va~geçerek İmparator . 

.._ftU.. !'inak •çın ta tarki Afrikaya git. 

1'\e,~~Ya Afrikada İmparatorluk kur. 
lıa.r-k muvaffak olmuı. Fakat bunu ya
)'ı((;;: Avrupadaki vaziyeti haylı za
~ 1!lır. Akdenizdeki İngiltere ha-
. Yetı dev•- tt'... .. •tnpa. - 11 e ıgıne gore, Fransa 

ratorlug" 'b' . I .._torı ~ u gı ı, yenı talya İmpa • 
Reçj ugu_ da ltalyaırun İngiltere ile iyi 
Ya.in "~sıne baÇlıdır. Bu iyi geçinme 

ız """ar t l .. · · ll'lında -·... a or ugun emnıyeü bakı. 
zjYet bn kdeğil, Avrupadaki gibi yeni va
l-· a •nundan lazım ve zanıridir 

~·11 v • • • . 
"cıılct B:Eıyetin en dıkkate layık olan 
•e ası, İtala.yrun gerek Avrupa içinde 
ı:-.. :;re,k Avrupa chtınclaki Taziyetinin 
len ~ Ya benzemiı olmumdaclır. 1870 
t\l~sıne kadar Fransa, lngiltereye kafa 
kar cak vaziyette idi. Ve ekseriya da 
biiy:~ut';'Yordu. Fakat 1870 aensinde 
lo bır Almanya ile komtu olduktan 
dı n~~ rnukaddera.tını lngiltereye bağla
t~.lhlark Almanyası Fransayı İngil
ler Ai" kollan arasına attığı gibi, Hit
lto]I manyası da halyayı lngilterenin 
ilci :" arasına atmııtır. Bundan böyle 
19().ı ~v~~t arasındaki münasebetlerin, 
tnii •lılifından sonraki fransız. İngiliz 
l='il~~tlerine benzemesi beklenir. 

-----, İnailtere ile Fransa ara-

Çemberlayn buna benzer 
anlaşmalara baş vuracak 

Kudüs, 17 (A.A.) - İngiliz kuv
vetleri arabları bir pusuya düşürmüş
ler ve cereyan eden şiddetli müsade
mede yirmi arab ölmüş ve birçok arab 
da yaralanmıştır. Bu müsademe Ceni
ne mıntakasmda olmuştur. 

Asiler de bir pusu kurdular 
Kudüs, 17 (A.A.) - İçinde altı 

yahudi bulunan bir otomobile Hayfa 
şimalinde arablar hücum ederek bun· 
lardan üc;ünU öldürmüşlerdir. Hadise
den sonra İngiliz polisleri yaptıkları 
müsademede de bir ingiliz polisini 
ağır surette yaralamışlardır. 

Bu anlatmalar İtalyan 
ile 

Franııx 

alman111 
yakınlaşması ile 

anlaşma · yapılacak sonra 
başlıyacak ediyor: .• 

"Balkan ticaretini arttırmak ıçın 
bu saniyede göz önünde şöyle h~e
ketler var: Balkan ihracat ve dıger 
müessesele~i delegeleri yakında A • 
tinada toplanacaklar, ticaret müna
sebetlerini arttıracak ameli yollar 
arayacaklardır. Balkanlardaki mil -
letler arası fuarlara Balkan meml.e
ketleri mutlaka iştirak edeceklerdır. 
Mevcud ticaret odalarmdan bafka 
yeni türk - romen ve romen - yunan 
ticaret odaları kurulmuıtur. Bafka 
memleketlerle yapılacak ticaret mu
abedelerine daima bir (Balkan klo
zu) konulacaktır. Müştere~ mall~
mızın dünya piyasaaındakı kıymet:ı
ni korumak için el birliğile harek~t 
edeceğiz. Nitekim geçen latanbul tü
tün toplantısında bu yolda çahpna
nm bir örneğini ortaya ko~d~.. • 

Londra, 17 (A.A.) - lvning Stan-~ ~ $1(7 sana 
dard gazetesinin yazdığına göre, baş. sında büyük bir muvaffakiyet kazan

mıştır. B. Çemberlayn, Avrupanın al
mış olduğu yeni istikametin ingiliz 
imparatorluğu için tehlikeli olduğuna 
kail değildir. İngiliz başvekili, silah
lanma işine hararetle devam etmekle 
beraber diplomasi usullerini takibten 

4 ölü, 68 yaralı 
Kudüs, 17 (A.A.) - Bala Anepta· 

da asi arablar ile ingiliz askerleri a
rasında çarpışma haıa devam etmek 
tedir. Biitün mıntakada örfi idare i -
lan olunmuş ve yollar kesilmiştir. 4 
ölü, 68 yaralı vardır. 

vekil çemberlayn'ın görüşü İngiliz· 
italyan anlaşması bütün Avrupada 
sulh ve istikrarı temin edecek geniş 
bir hareketin başlangıcı olduğu müta
leasındadır. 

Çemberlayn hemen buna benzer di
ğer bir takım anlaşmalara tevessül e
dilmesi teşebbüsünde bulunacak ve bu 
anlaşmalar fransız - italyan mukare~e
ti ile başhyacak ve bunu Almanya ıle 
bir anlaşma takib edecektir. 

Mısır malıJilleri memnun 
Kahire, 17 (A.A.) -Hükümet mah

filleri ingiliz - italyan anlaşmasını pek 
müsaid bir şekilde karşılamaktadırlar. 
İngiliz • italyan münasebetlerinde h.a
sıl olan iyilikler dolayısile bu mahfıL 
}erde memnuniyet beyan edilmekte · e 
bu sayede 1936 senesinde mavi Nil ~e 
Libyadaki askeri hazırlıklar dolayısı -
le İngiltere ile İtalya arasında hasıl 
olan gerginliklerden doğan kaygıla· 
rın zail olduğu söylenmektedir. 

J' ef d anlaşmayı tanımak 
isttemiyor 

Millete hitaben neşrettiği bir be
yannamede Vefd, İngiliz - italyan an· 
!aşmasının Mısıra aid hükümlerini ta -
nunak istememekte ve hükümeti mem. 
leketin istiklalini müdafaa etmemiş 
olmakla, İngiltereyi de Mısır namına 

müzakereye girişmek suretile mütte -
fik aıfatil~ malik olduğu haklara teca
vüz etmiş olmakla itham etmektedir. 

I tal yan ga~telerinin sevinci 
Roma, 17 (A.A.) - İtalyan gazete

leri, ingiliz - italyan müzakerelerinin 
neticelenmesi dolayısile şevk ve neşe 
içindedir ve bu müzakereleri italyan 
dlplommalainln bir ~yeti ad 
etmektedir. 

Messacero, diyor ki: 
" Muadelet fikri, faşist İtalyanın 

imparatorluk satvetinin en geniş bir 
surette tanınmaaı demektir. Muade. 
Jet, Habeşistan seferini ve Muaolini 
nin basiretli siyasetinin zaruri bir ne
ticesidir. 

Yakın şarka müteallik olan anlaş
malar ingili.z • italyan münaaebatında 
en mühim kısımdır. Bu anlaşm~lar ~i 
devletin menfaatleri arasındakı aynı . 
yeti göstermektedir . ., 

Alman gazeteleri anlaşmayı 
miisaid kar~ılıyorlar 

Berlin, 17 (A.A.) - Alman gazete
leri, italyan - ingiliz anlaşması hak
kında müsaid mütalealar serdet:mekte 
vo bu itilafın B. Çemberlayn ile B. 
Musolininin realist zihrtiyetlerini gös
termekte olduğunu ilave eylemekte
dirler. Bu gazeteler, bu anlaşmanın ak
ti hususunun iki taraflı müzakereler 
usulünün kıymetini isbat etmekte ol
duğunu yazıyorlar. Aynı gazeteler, 
Roma . Berlin paktının bu yüzden sar
sılmanuş olduğunu ilan etmektedirler. 

B. Musolininirı muva/Jakiyeti 
Doyçe Algemayne Saytlng, diyor 

smda, 1904 itilafı da Afrika üze
rinde bir anlatma idi. Ve bu anlaşmayı 
doğuran sebebler, bugünkü anlaımasım 
doğuran sebeblere çok benzer. 

İngiltere - ltalya araıındaki bu anlaş 
madan sonra artık Fransarun İtalya :ıe 
anlaıması beklenir. Esasen İngiliz - İtal
yan "müzakerelerinde fransız • İtalyan 
anlaşmasının zemini hazırlannuı de
meldir. Bu anlatmanın ispanya, ve gar
bi Akdenize aid olan hükümleri Fran
aarun menfaatlerine tamamiyle uygun
dur. Fransa da ltalya'dan aynı temina
tı isteyecektir. Ancak İtalyanın lngil -
tereden sonra Fransa ile anlatması eski 
Strza cephesinin ihyası demek deiildir. 
MalWnclur ki Streza cephesi, Avustur
yarun istiklilini korumak için Jngiltere, 
Fransa ve İtalya arasında bir elbirliğini 
kurmuıtu. Streza cephesinin kurulma
ıını istilzam eden sebebler o zamanın 
A vrupasile beraber artık arkada kalmıt
tır. Roma-Berlin mihveri gibi. Streza 
cephesini kurarak Almanyaya kartı, va
ziyet almak ne ltalyanın, ne de fn1rilte
renin işlerine elvermez. Öyle 1rörünü -
yor ki bundan böyle Avrupada mu. 
vazene şöyle bir manzara irae ede
cektir: Almanya Franaa ile açık, 1-
talyaise daha kapalı rekabet halinde 
bulunacaklar bu ikisi de İngiltere ile 
İyi geçinmeye ehemiyet verecek. ln
giltere ise, her üç devleti de korur 
bir vaziyet alacaktır. 

A.Ş.ESMER 

Fransız gazeteleri 
nasll karılladllar ! 
Paris, 17 (A.A.) - Pöti JurnaJi feragat etmemektedir.,, 

yazıyor: "İngiliz_ İtalyan itilafı, b.a- Bu gazete, ingiliz - İtalyan itilafı
kiki bir sulh mua.hedenamesidir. E- nm sol cenah mensuplarının muhalefe
hemiycti üzerinde ne kadar ısrar e - tine rağmen pek yakında İngilterede 
dil&e kafi değildir.,, mergubiyet kazanacağı fikrindedir. 

Bu gazete, mütalealarına nihayet Lokal Anzayger gazetesinden: 
verirken, Romaya derhal bir Er.an.sız "Anlaşma, bütün Avrupa için bir 
sefiri gönderilmesini. taleb etmekte _ paskalya hediyesidir. İki taraf arasın-

da doğrudan doğruya temas yapılması 
di~ko dö Pari diyor ki: ''Fransanm usulü, muvaffakiyete isal eden yegane 
takib etmesi lazım gelen yol, çizil- usuldür.,, 
mittir. Çabuk hareket edelim.,, Muhalifleri tatmin edecek 

Pöti Pariziyen, yazıyor:: bir formalite 
''İngiltere ile ltalya aulhu akdet - . Hamburger Fremdenblat gazetesi, 

mi§ olduklarından Fraıua hükümeti yazıyor: 
Roınadaki maalahatgüzan B. Jül "İtalyan imparatorluğunun İngilte
Blonıdel'e ltalya hükümetinden ~im - re tarafından tanınması, bir realitedir. 
diden İtalyan - franaız anlaımalarmı Çünkü B. Çemberlaynin işi Cenevre 
İngiliz ,. İtalyan anlqmasına nümu - yolundan geçirmesini, muhalifleri tat
ne ittihaı: ederek halle teveasül et - mine matuf ve hemen hemen gülünç 
meğe i.made olup olmadığını sorma- bir formalite telakki etmek mümkün
aı ve aynı zamanda Fransanın iki dür. Maamafih itilafname, Akdenizde
memleket araamda normal d0&tluk ki bazı şeniyetleri hiç de değiştirme
münasebetlerinin geniılemeaini mü - mektedir. İtalya, bu denizin merkezi 
phede etmek arzusunda bulunduğu geçidini her zaman abloka edebilir. U
nu iblağ etıneai için talimat vermi§ - zun müddettenberi Londra, harb esna-
tir. sında Akdenizde emin bir geçide gü-. ,, 

Solcular me111.nun değü venmemeğe alışmıştır.,, 

Ovr gazetesi, diyor ki: "Çok sala- Roma - Berlin mihveri 
hiyetli zevat, itili.fm ihtiyatb ve ge_ Bedin, 17 (A.A.) - İtalyan - ingiliz 
niı olduğuna hükmetmektedirler.Bu anlaşmasının, Roma - Berlin mihveri
itili.fname, makul bir itbirliği için ne istinad eden İtalyan harici siyase
mükemmel bir çerçivedir.,, tinde hiç bir değişiklik yapmıyacağı-

Popüler'den: Anlqma.da hiç bir na dair faşist gazetelerin teminatını 
nokta. ........ _ ten ıild,,pwlep ilN..,..t:.I Beri in n:ıadJuatı tebarU.s etdnnelııtıe

olan AYnlP& üya.etinin ...,...j eli - dir. 
rektiflerini hatırlatacak hiç bir te · 
yoktur. 

Sosyalistler, hiç bir memleket ha 
riç bırakılmamak auretiyle enter
naayonal iı birliğinin kabulü ve 
harbdan feragat manalannı tazam.. 
mun eden bir hal suretini tercih et -
nıektedirler.,, 

Omanite, §Öyle diyor: "Anlapna 
bir aulh mukavelesi değildir. En 
doğru teklinde, mütecavize mükife.. 
tın bir nümuneaidir.,, 

-~.--. 
ki: -

"B. Musolini, imparatorlult politika-

Misolongi harbinin ylldönümü 
Atina. 17 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: Bugün Misolongi şehrin
de, meşhur huruç hareketinin yıldönü 
mü kutlanmıştır. 

Gazeteler, bu münasebetle, Avru
panm vaktile bu muhasara ve neticesi 
hakkmda duymuş olduğu heyecan ve 
hayranlığı hatırlattıktan sonra bu hu
ruç hareketi ile kırat ve B. Metaksasın 
yüksek idaresi altında Yunanistanm 
bugünkü gayreti arasındaki müşabe
heti tebarüz ettirmektedir. 

Türk- Elen dostluğu 
Atinada Rotari kulübünde 

güzel bir toplantı oldu 
Atina büyük elçimiz 8, Rüşan Eşref Ünaydın 

bu vesile ile samimi bir konuşma yaptı 
Atina, 17 (A.A.) -Atina Rotari ku

lübü, dün Türkiye büyük elçisi. B. ~u
şen Etref Ünaydın şerefine bır zıya
fet vermiştir. Türk - elen dostluğu ~
rafında hararetli tezahürlere vesıle 
teşkil eden bu ziyafette, aynı zamanda, 
Türkiye elçiliği yüksek memurları da 
hazır bulunmuştur. . 

Ziyafet esnasında sabık matbuat dı
rektörü B. Moshopulos, türk edebiyatı 
hakkında parlak bir müsahabe yapmış 
ve bu münasebetle B. Ruşen Eşref U
naydının edebi eserlerini övmüştür. 

B. Ko/ina.s'ın nutku 
Rotari kulüp reisi sabık nazırlardan 

B. Kofinaa ziyafet sonunda söylediği 
nutukta ezcümle demiştir ki: 

.. _ İki memleket arasında dostluğu 
tenmiye etmek için, iki milletin edebi
yatını tetkik eylemek ve öğrenmekten 
daha iyi bir çare var mıdır? Bilhassa 
türkler ve etenler gibi asırlarca aynı 
müşterek hayatı yap.yan ve bugün sa-

manda yabancı memleketlerde de ta
nıtmış olan B. Ruşen Eşref Unaydın· 
m türk edebiyatını zenginleştirmiş bu
lunan eserlerini tahlil ederek bitirmiş· 
tir. 

Bundan sonra, B. Ruşen Eşref söz 
almış ve çok güzel bir nutuk söyliye
rek türk edebiyatı tarihinden ve tür
kün ideallerini temsil eden Büyük A
tatürkün yapıcı ve inkılapçı ilhamı al
tında yeni Tür ki yenin doğuşu tarihin
den bahseylemiştir. 

Elen - türk dostluğu 
B. Ruşen Eşref, sözlerini şöyle bi

tirmiştir-

Macar yahudileri 

aleyhinde 
. 

yenı 

tedbirler alındı 
Budapeşte, 17 (A.A.) - Macar tel· 

graf ajansının bir tebliğinden anlaşıl· 
dığına göre bundan sonra Almanya.. 
ya gidecek olan yahudiler diğer va· 
tandaşlara karşı gösterilen kolaylık· 
lardan istifade edemiyeceklerdir. 

Bu tebliğe göre alman hükümet 
makamları Budapeştedeki alman se
faretinin hususi bir müsadenamesini 
hamil olmıyan macar yahudilerinin 
Almanyaya girmesine muvafakat et
memektedirler. 

Macar. yahudilerinin 
protestosu 

Budapeşte, 17 (A.A.) - Macar ya. 
hudileri cemiyeti matbuata tevdi et· 
tiği bir beyannamede hükümet tara· 
fından parlamentoya tevdi edilen ya 
hudi kanununu şiddetle protesto et
mektedir . 

Budapeştede diinya din 
kongresi toplanıyor 

Budapcşte, 17 (A.A.) - 25 mayıs.. 
ta Budapeştede toplanacak olan dün
ya din kongresine iki milyon kişi iş· 
tirak edecektir. 

Part.. B-,peakopoau ve Mona<sn
yar lnnftzer de dahil ohnak Dzere ı 7 
kardinal, 71 bafpeakopos ve 227 pis
kopos kongreye iıtirak edeceklerini 
şimdiden bildirmişlerdir. 

Paris grevcileri 
işe başladılar 

Paris, 17 (A.A.) - Dün saat 18 de 
Paris mıntakasmdaki büyük fabrika -
ların çoğunda ezcümle Röno ve Sitro
en fabrikalarında itçiler binaları bo
şaltmışlardır. Hilen 140 bin itçi çalış
tıran 130 fabrika tahliye edilmiş bu
unmaktadır. Salı günü hakemin kara -
rım müteakib bütün fabrikalarda işe 
başlanacağı kuvvetle tahmin edilmek -
tedir. 

Defneli ve Taşdelen suları 
ucuzluyor 

Vakıflar Genel Direktörlüğü tara
fından Defneli ve Taşdeln sulanmn 
menbaına konacak doldurma, boşaltma 
ve temizleme makineleri Almanyadan 
İstanbula gelmiştir. 

Makineler yerine konulduktan son
ra ıişelerinin ebadı değiştirilecektir. 
Yeni küçük §İteler 30 - 50 santilitrelik 
olacak, yüz para ile üç buçuk kuruş a -
rasında satılacaktır .Şi§elerin ağızları 
alüminyom kapaklarla kapatılacak. İ
çindeki mantarın da su ile temas etme
mesi temin olunacaktır. Alüminyom 
kapsüller müstehlik tarafından yırtıla
bilecektir. Bu suretle bir kere acılan şi
şeye başka bir su doldurulması~ın da 
önü alınımı .olacaktır. 

Avdet 
Pariste bulunan Bayan Afife An

karaya dönmüş ve yeni Şapka kollek
siyonunu müessesesinde göstermeye 
başlamıştır. 

e~enlcrin büyük ve hakim anlayıtıdır 
kı bu dostluk ve fikir beraberliği pak
tı temhir etrni§ ve bu, hem her iki mil
letin, hem de dost ve müttefik Balkan 

Balkanlarda müıterek bır ıktısach 
bünye kurmanın diğer ana prtı. 
nakliye damarları yaratma~ ve.meT 
cud damarlardaki faaliyet imkanla
rını arttırmaktır.,, 

lstanbulun imarında göz 
öniinde tutulacak bir esas 

CUMHURlYET'te B. YunU& Na -
di iatanbulun imarı iılerine tahsis 
ct;iği baımakalesinde fÖyle diyor: 

"Bu esaslı imardan doğacak yeni 
kıymetlerden dolayı apeküluyona 
meydan vermemek ve bu yeni kıy -
metlerin ehemiyetli bir kısmında a
çık hakkı olarak şehrin istifadesini 
temin eylemektir. Mesela Emiııö
nündc Yeni cami etrafmı açarak gÜ

zel bir meydan vücuda getirmeğe 
karar verdik, ve b·· i§ yapılmak yo -
lunda bulunuyor. f:ğer bu it arzecle • 
ceğimiz §ekilde ba§arılabilmek için 
meyaanm açılmasında~ d_oğ_ma ~: 
met fazlalığından §ehrm ısti!ades~ 
temin edecek kanuni Ye maJı tedbir
ler mevcud değilse onlan ikmal edili 
ceye kadar Eminönü meydanmm bet 
on gün daha gecikmesinde beis gör -
memek muvafık olur. Yapılacak it 
tudur: istimlakleri yalnız meydan 
geniıletmeye yetecek kadar yapım -
yarak en apğı 30 - 40 metre ~-adar 
daha derinlikte yappmak ve böyle -
Jikle bili.hare meydanı ihata edecek 
binaların bu fazla istimlakler üze
rinde belediye Ye hükümetçe göateri 
lecek pli.n dairesinde yapılma._ 
emniyet altmda bulundurmaıc_ 

Fransada bir sosyalizm 
tecrübesi 

SON POSTA'da 8. M~iddin ~-
"F a-•ada bir soayahzm tecra-gen, r-... d - b' 

besi,, baılığı altında ~az .1~ ır J'tl• 
zıda Daladiye kabıı~.esınm, halk 

bh · ··dık kalacagı hakkında ce esıne - . 
1. tl e verdiği temınatı hatır-sosya ıs er . . . • -

ı t k Franaadakı ıktısadı hercu. a ara , . . k 
. k ... bir tarihçesını yapma -

mercın ı..... . M 
h "kum·· ler çıkarmaktadır. 11-

ta ve u k d - ,:•-~ 
h . ticelerden çı ar ıgı uau 
arrır, ne 

h .. k .. leri §Öyle sıralıyor: . . • 
~. 1~ parayı düıürmekle ıktı~~ 

bir kalkınma ya~ma~ her ~aman _ı!ı 
t. ler ... erebilır bır tedbır degil-ne ıce .. . . . . 

d . 8 un iyi netıce vermesı 1Çlll 
ır. un d ·ı mutlaka gene para enı en neane 

il t bık kalarak hareket etmek e mu a . . el 
1• dır lngılterenın daha ev 
azım • 'b. 1 ·1 . b 

lduğu gı ı. ngı terenın u 
yapınıt o . . h 
. t vaffak olması ıçın meı ur a
•t e mu . d . . . . d d tın . 
mele fırkası lı. erın1ın ırtı 8: e ~aı 

uhafazakarlar a, yanı para e vem • 
1 
.. 

l l ennesi lazım ge mııtı. 
e e ev d-

2 _ Bir memleket . hayatın_ın .": 

1 · veya yükselmesi mucızeaını ze mesı 
1
. ı....ı.: 

ı bir içtimai sınıfın e ınuoC&& 
yanız • 

1 dan beklemek, eger her zaman 
:~i:eli bir dalalet değilse, mutlaka 
boş bir hayaldir. 

3 _ Bir ınemleketin inkipfı için 

Yalizmi, ne Lenin, ne Blum, ne de 
sos d -f . Hitler gibi derece. erece ~u r~t ve-

mutedil sosyalıstler degıl, bazat 
ya · 'd ed · l memleketi ı are en ınsan ar ve 
:unu da sosyalizm hareketi azma
dan evel yapmalıdırlar.,, 

Askeri fabrikalar Alnıanyaya 
30 talebe gönderdi mimi dostluk ve ittifak münasebetle

riyle biribirlerine bağlanmış bulunan 
iki millet bahis mevzuu olunca, bu ha
kikat daha ziyade doğru olarak tecelli 
etmektedir." 

B. RU§en E~re/in edebi 
eıerleri 

B. Kofirıaa, sözlerini kendisini yal
nı.z Türkiı::e)llC'de değil, fakat aynı .za-

"- Güzel Atinada Rotari kulübün 
organize ettiği bu kültürel dostluk te
zahüründe hazır bulunmak benim için 
Ç?k memnuniyet ve şeref vericidir. Bu 
tezahürün memleketimde de güzel a
kisl.er uyandıracağına eminim. Elenle
ri ve türkleri biribirine ayrılmaz bir 
tarzda bağlayan bağların tebarüz etti
rilmesine herhalde bu g~bi tezahür bü

yük ölçüde yardım edecektir. Gerek 
coğrafya çe gerek tarih bakımından 
k -.• ışu olan ve kültür bakımından ise 
kardeş bulunan vatandaflarunız, poli
tik sahada da kardeşlik göstermekten 
hali kalamazlardı. 

Fikir beraberliği 

devletlerinin nefi~ olmuftur. Gözle
rimizi istikbale doğru dikerek, bugün. 
bu kar,ılıklı ve Nmimi anlaşmanın ha
yat verici havaar içinde gittikçe daha 
sı' 'aşacak olan bu yaklaşmanı · .. :tik-

lerini daima tebarüz ettirmeli ve öv
meliyiz.,, 

Birçok defa hararetli alkışlarla kar
şılanan bu nutuklardan sonra Majeste 
Kırat Jorjun ve Cumhurreiai Atatür
kün sııhatlerine içiler• .aiyafetıe niha
)'et ftrilmİ§tir. 

Askeri fabrikalar hava ve deniz işle
rinde mütehassıs yetiştirmek üzere Al -
manyaya 30 kişilik bir talebe grupu gön 
dermiştir. Bu talebeler askeri liselerle 
askeri sanat mekteblerinden ve deniz 
lisesinden müsabaka ile seçilmişlerdir. 

Türk inkılıbınm yeni mantalitesi ve 
Talebeler Romanya yoluyla Berline 

hareket etmişlerdir. 
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Türk kllalan İngilizleri nasıl 

kar~ıladılar 
I) Arı burnunda (Şefik Beyin 2 nu

maralı krokisi) 
25000 mcvcudlu Anzak kolordusu 

(Avusturyalı ve yeni Zelandalı tabirle
rinin ilk hart1erindn tcşkkül eden bir 
rümuz) 4000 kişilik ilk kafilesile kara
ya ayak bastığı zaman kar§ısında ve 4 
kilometrelik snhada yalnız bir türk bö· 
lüğü buldu: 27 inci alayın ikinci tabu
runun dördüncü bölüğü. Asıl ihraç 
mıntakasını yani Arıburnu çıkıntısını 
müdafaa eden bu biricik türk bölüğü 
icfi. Komutanı yüzbaşı Faik, birine ta
kım komutanı yedek asteğmen lbradili 
lbrahim Hayrettin, ikinci takım komu
tanı asteğmen Muharrem, üçüncü ta· 
kım komutanı gelibolulu başçavuş Sü
leyman. 

Bunlar ihraçtan neler hissetmişler· 
di ve nasıl kar§ılamışlardı? Yüzbaşıdan 
dinli yelim: 

- O gece saat iki raddelerinde ay ışı· 
ğı henüz vardı. Y arumdaki ihtiyat takı
mından çıkanlmakta olan gözcüler 
(bigalı idris ve gelibolulu Cemil) ileri
de ve açıklarda bir çok düşman gemile
rinin görünmekte olduğunu haber ver
diler, kalktım, dürbinle baktun, çok ile· 
rilerde ve adedleri kolaylıkla sayılnu
yacak şekilde irili ufaklı birçok gemile
rin bulunduğunu ben de gördüm. Bize 
doğru geliyorlar mıydı? Bu farkoluna
mıyordu. Bunu derhal Kabatepe civa
nndaki karargahında bulunan tabur ko
mutanı Bay ismete hem telefonla bil
dirdim hem de rapor yazdım. Bana: 

- Telaş etme, dedi. İhraç olsa olsa 
Kabatepeye yapılır. Yalnız sen gemile
ri gözden kaçırma ve takib et. 

Biraz ıonra gene gözetleme yerine 
gittim, §İmdi vapurlar daha kalabalıkb 

. Yazan: M. Şevki Yazman 

ve bize yaklaıtıkları farkolunuyordu. Jngilizlerin karaya asker çıkarma•ı 
Bunu en öndeki gözcü ııfatiyle bir ke-
re de tümen karargahına haber vermek ı tasında merkez tepenin deniz kenanna Teknelerden suya atlıyanlarm bir
lüzumunu duydum. Gene telefona git- hakim siperlerine gönderdim Bu hare- çoğunun yere yuvarlandığını, sular içn
tim. Karşıma karargahtan mülhak aa- ketlerimi de telefonla tabur kumanda- de yüzdüğünü, bazılannın sahile çık
teğmen Nuri çıkb. Gördüklerimi anlat- nına haber verdim. tık tan sonra yere yabp bir daha kalk-
•- Yüksek sırta giden takımın batında 
u.... rnadığını görüyoruz. Fakat öteki bir 

-Telefondan aynlma, dedi. Kur- bizzat ben bulunuyordum. Yolda gider-
k d ·ı · b" • f k · kısmı da dipdiri sahile geliyor, bizim may ba .. kanına haber vereyim. Biraz en üşman gemı en ızı ar etti ve 

" • I d b 1 ate .. irnizin tubnadıgıv dik yarların ölü sonra geldi: zırhldann müthış top ateş eri e aı a- ,. 
_Bunların kaçı harb gemisi, kaçı dı. Fakat ölene kalana bakbğmuz yok. zaviyesine sığınıyor. Biraz sonra: 

nakliye? diye sordu. Ben de, Birnıüddet sonra yükıek sırttaki siper
lere yerleşmİ§ bulunuyorduk. 

- Kardeıim karanlıkta farkolunmu- Onümüzdeki manzara müthişti. 
(Sonu var) 

Mahkeme~erde 

Bayan Sırma ile 
Züleyhanın davası 
Kim kime küfretmiş ? 
Sırma ile Züleyhayı hatırlıyor mu. bebsiz bir yakınlıkla takib ettiği dava 

sun uz? On gün kadar evel yazmıştık : safhalarına, eğer Şazi yenin ifadesi 
Hani birlik olup Züleyhayı odalarına karışmamış olsaydı, hatta davanın 
kapatmış, hem oovmüş, hem de haka- dünkü celsesinden bahsetmek bile lü
ret etmişlerdi. Davaları da talik olun- zumsuz olurdu. Bakın ne anlatıyor bu 
muştu. şahid: 

Dünkü celsede yeni şahidler din- - Benim odum ocağım yoktur ha-
lendi. Hadise günü, yakın polis nok- kim bey. Eh kendime göre bir evim 
tasında nöbet bekleyen polis memuru vardır tabii.. Vetakin çamaşırı çokluk 
B. Mahmud dedi ki: başkalarıntn evinde yıkarım. Derken 

- O gün bana bir kadıncağız gel- baş nızı ağrıtmıyayım, o günde bizim 
di. Evimiz alt üst oluyor, birbirlerini Srma hanımların evine gideyim, de
öldürüyorlar. Koşun, gelin, cürmü I dim. Beni herkes sever, kimin ocağına 
meşhud yaptıracağım, dedi. Ben de vars:ım: 

kalktım. Beraberce evlerine gittik. - Buyur Şaziye hanım, der, bana 
Avluda bir çok kadın ve erkek vardı ikram ederler. Ne ise bunlar hariç ... 
Tepede de bir usta ve belediye me· Zaten hfikim de şahidi sadede davet 
murlarmdan bir polis gördüm. Sor ctm'.,ti: 
dum. soruşturdum. Pek mühim bir - Bunlar haric. gelelim bu iş na
vaziyet yoktu. Ağız münakaşası yap- sıl oldu? Ramazandan sonra şeker 
mışlar, o kadar... bayramından evveldi. (Bu iki gün a-

Polis B. Agah da o gece merkezde rnsında bir gece vardır, vaka da gün
nöbetçi olması dolayısiyle vakayı öğ- diiz geçmiştir ama siz bunları şimdi
rendiğini söylemiş ve aşağı yukarı lik doğru kabul edin.) Çamaş ra otu
aynı sözleri söylemiştir. ruyordum. Tam bu sııada baktım ki 

Fakat hamamcı Bayan Saniye, vaka Züleyha, elinde bir desti kapıdan gö
etrafında etraflı mallımat vermeyi ıliniı, görünüverdi. 
komşuluk vazifesi bildi. Bu kürsiın.:n Şerife dedi ki: 
önüne ilk uğrayışı olmadığı için çok - Küs eve girilmez. Hem sen bi-
selis ve çok s~rbes konuşuyor bayan zim evimize netamelik getiriyorsun. 
Saniye... Girme avlumuza ... 

Sokaktan geçiyormuş. İçeriden Ama doğrusu da bu hakim bey. Şim-
"can kurtaran yok mu" diye bağrı!- di Şerife burada yoksa Allahı var ... 
dığını duymuş. Bir de bakmış ki Şe- Bir insan küs eve girer mi? Hem e
rife ile Sırma Züleyhayı didikleyip fendim, zorla güzellik olur mu? İşte 
duruyorlar. Tabii derhal imdadlarına ev sahibleri istemiyor ... 
yetişmiş. Fakat tam bu sırada, üst Ne ise o taraftan bize ne ... Züleyha 
kattan bayan Zehra (Züleytıanın yen- bir aralık ayrıldı. Fakat biraz sonra 
gesi) ortaya atılmış. Yeğenini çekmiş, gene peydahlandı. Allah şahid, şu 
yukarı çıkarmış. Öbürleri eteklerin- sözlerini kulağımla duydum: 
den tutmuşlarsa da Zehra daha baskın - Oldu olacak, kırıldı nacak ... Ben 
çıkmış ve Züleyhayı dayak yemekten gireceğim dedim mi, girerim. Ölüm 
kurtarmış. Allahm emri... bu evden bugün ya ö-

Fakat, Züleyha - Sırma - Şerife da- lüm çıkar, benim, ya da dirim .. 
vasının en dikkate şayan tahlilini ya. Hem bunları söyledi, hem de av
pan, Şaziye oldu. Siyah çarşafının luya girdi. Bu sırada Şerife ile Sırma 
peşlerini sallaya sallaya ilerledi; ma- bizim evimizden çık diye tekrar aöy
halle dedikodularını yapmayı, önüne lediler. Ben bir yandan ~am.ıı.tprlarımı 
gelene anlatmayı kendine iş edinen ve tokaçhyor, fakat bu söz:leri de duyu
bununla da kendisine bir muhit yapan yordum. Kulaklarrma pamuk tıkamam 
insanlar vardır. Benzetmek gibi olma- ya ... 
sın ama, Bayan Şaziyede buna yakın Laf lafı açar, sağ olsun Züleyha bi
bir hal vardı. Koca bir mahallenin se- raz inadcıdır. Eh, tabii diğerleri de 
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RADYO _J 
'. . .... , ... 

Ankara: 

üğle neşriyatı : 
12.30 Karış,k p 

neşriyatı - 12.50 Plak: Turk musi~1f ııı 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve har.1~ 
herler. - 13.30 Halkevinden naklen ı 
dersi (Mahmut Esat Bozkurt). 
Akşam neşriyatı : 18_30 Karışık~ 

neşriyatı - 18.50 İngilizce ders (A:ıinıe 
pek) - 19.15 Türk musikisi ve halk~ 
ları (Servet Adnan v:: arkadaşları) - 'f 
Snnt ayarı ve arabça neşriyat - 20.15 

1 musikisi ve halk şaıkıları (Hali'ık Rcc:~e# 
arkadaııları) - 21.00 Stüdyo salon ot., 
rası: l - Caleridge - Taylor: Afrikanı 3 
Suite. 2 - Luminato Culotta: Durlesc:~ 
Straus: Denamiden. 4 - Rudolf K:ıtt Jı'" 
Der Prinz Von Thule - 22.00 AJaP5 

beri eri - 22.15 Yarınki program. 

fıo;tanhnl : 

Ugıe neşriyatı : 12.30 Plakla t'!-
musikisi - 12,50 Havadis - 13.05 Pi~ 
turk musikisi - 13.30-14 Muhtelif plak 
riyatı. 

Akşam neşriyatı: pı·kt &ıF 18.30 a a 
musıkiın - 19.15 Çocuklara masal: 131! 
N ıne. 19.55 Horsa lıabcrlerı - 20.00 Jıı 
ve ark:ıd:ıııtaıı taratın<lan tiırk musıkİ;'o. 
halk şdrkuarı - 20,45 Hava raporu -
Omer Rıza tarafından arabça soyle'~ 
21.00 Fasıl saz hcyetı: İbrahim ve ark' o 
ları tarafından (Saat ayarı) - 21.45 ~ 
KESTRA: Hafif mıizik. - 22.15 AjaııS 
berleri - 22.30 Plakla sololar, opera 'it 
peret parçaları - 22.50 - 23 Son babet 
ve crtesı guntin proiramı. 

Avrupa : 

OPERA V6 OPERETLER: 18.30 ~~ 
nih, Moskova - 18.40 Tuluz - 19 Vı!:o. 
- 20.!ı !1rankturt - 20.10 Stokholm - ~1 

Vaı~ova - 20.30 Parıs - 22.30 Stuttı~~ 
ORKESTHA KONSERLER! VE S.P' 

FONıK KONSERLER!: 12 Hamburl 
18.30 Moskova - 19.30 Keza - 20 l{et> 

ODA MUSİKİSİ: ıı Stutgart - ıl 
Brcslav - 17 Strazburg - 20.35 Biıkret 

SOLO KONSERLERİ: 9.30 Brcslıı~ 
11.15 Konıgsberg - 11.30 Kolonya - ıf.' 
Droytviç - 13 Stokholm - 14 Droyt\11~ 
14.30 Konigsberg, Stutgart - 16 vart;:i 
- 16.30 Droytviç - 18.20 Laypzig - 1 
Brüksel - 20 Sottens - 20.30 Droytvi~ 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. 11-) 

Stuttgart - 9.30 Hamburg - 11 Bero ı 
ter - 12 Kolonya, Mıinih - 14 Stokho~ 
ıs.ıs Budapeşte - 19.10 Laypzig. ·' 

ORG KONSERLERİ VE KOROLJI'. 
10.30 Hamburg - 10.45 Laypzig .
Droytviç - 15.30 Kolonya, Stokholm """ 
Droytviç - 19.50 Keza. 
HAFİF MÜZİK: 9.30 Viyana - 1 

Miınih - 11 Hamburg - 12 Bcrlin, " 
zig, Stuttgart, Viyana - 13 Münih- ıs 
pcnhag - 16 Breslav - 17 Beromünste~" 
17 .30 Frankfurt - 20 Berlin. KolOI" i 
Laypzig - 23 Viyana. ~ 

HALK MUSİKİSİ: 9 Stuttgart -.:J. 
Kolonya - 11.20 Viyana - 17.15 MosJ" 
- 21.30 Budapeşte (Sigan orkestrası)·.!! 

DANS MÜZ1Ci1: 22 Floransa - ~ 
Landon - R~cyonal - 22.30 Stokholnı. 
dapcııte, Varııova, Vilna - 22.45 Mil~.; 
22.50 Lüksemburg - 23 Krakovi Leıntı't 
Milano, Po~nan, Roma - 23.S MOııkoı' 
23.10 Droytviç. 

Her Türk çocukları koruyan V 
E. Kurumuna yardım etmcri 

borç bilir. yor ki, bir kalabalıktır geliyor; dedim. 
Saat üçe doğru ay da battı. Artık Torpidolar arkalarına bir sürü kayık, .Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:, 

sandal, mavna velhasıl bir sürü tekne 
gemilergörümnezolmuıtu.Fakatiçim- k h 1 ah"I d v : Yazan· Alexı"s Tolstoı' No· 62 -

evlerinin uğrunu kaçırmak istemiyor
lar. Züleyhanın girmesine gönülleri 
razi değil... Ama, bir de Zehra ha
nım vardır. (Parmağiyle dinleyicile
rin arasından bir bayanı işaret etti) 
Bu Zehra hanım üst kattan bağırdı 

:ıf.** 
Bir çocuğu kurtarmak en büyiJ• 

ta ıyor, ız a s ı e ogru yanaşıyor, - • • -
de bir endişe başlamıştı. lhtiyat takımı- sonra teknelerin halatlarını salıveriyor. -- bir savaştır. Ç. E. Kurumu bit" 

lerce yavruyu kurtarmıya çalı~ 
Ona yardım ediniz. Savaş vaf.l' 

ru ıilah batı ettirdim. Oyle bekliyorum. 
Bir taraftan da ileriyi gözetliyorum. Torpidonun müthiş süratile ilerliyen : 
Meraklanmam boşa çıkmadı. Saat üç bu tekneler aldıklan hızlar ile sahile : 

yanaıyorlar, kumlara oturuyorlar ve : 
buçuğa doğru benim ileride cayırtı kop- arkasından silahlı aske.-ler ıuya atlıya- -

tu. ' rak sahile kopnaya başlıyorlar. : 
Ortalık alaca karanlık, sahile yana- Bu sırada torpidolar oldukları yer- ~ 

!Bil ve bu alaca karanlıkta torpitobot lerden makineli tüfeklerini alahildiklc. : 
olduğunu zannettiğim küçük harb rine bizim üzerimize boşaltıyorlar. --= 
gemileri gimal Anburnu ilerisinde du-
rarak bidayette makineli tüfeklerle sa- Biz de durup dinlenmeden çakmak -
bili tarıyorlar. Yüksek geçen mermiler çakıyoruz. Fakat bu kadar çok hedefe : 
yalıyarak bizim üzerimizden uçuyor- bu seyrek ateş ne tesir eder? Önümde- :; 
du. ilk işim ihtiyat takımını ıimal An- ki ikinci takımın da mütemadiyen düş- : 
burnuna hnkim olan sırttaki siperleri manma ateş püskürdüğünü görüyo- : 
tutmak üzere hareket ettinnek oldu.. rum. Fakat dÜ§Ününüz ki tek bir maki- : 
lki mangayı da Ahmed Ç3\'U§un komu- neli tüfek, tek bir top yardımcımız yok. , § 

-ıııııııııııııııııııııııııaııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:: 

kendini his ettiriyor, çarın ukazları o· 
ralara kadar geliyor, ortodoks papas
ları müdahale ediyor ve onlar da Da
ğistana, Kabarda'ya, Tiyer:k'in ötesi
ne geçerek kendilerini hızmetlerine 
almaları için türk sultanına veya Kı

rım tatarlarına sığınıyorlardı. Bura
larda, cenubun geniş sahalarında bir 
domoi"ye değil, kendi kılıcına ve sü
ratli yarış atına güveniliyordu. 

ve: 

- Kim imiş bakayım, benim Züley
hamı eve koymayan.? dedi. Şerife ile 
Sırmanın anaları Halimeye de küf
:-etti. (Şaziye doğru söyliyeceğine ye

: min ettiği için bu küfürleri dudakla
- rr titremeden tekrarlıyordu: biz yal-
- nız "'küfretti" diye yazabiliriz); bu 
_ hanımlarda, analarına edilen küfürle
: ri geri çevirdiler. Zehra da Züleyha
: nın kolundan tuttuğu gibi yukarı çek
: ti. Sırma eteklerine asıldı. Fakat zap
: tedemedi. - Bundan sonra da şahid, mütalaasını 

söylemekten çekinmedi, dedi ki: 

fesini başarmrş olursunu~ 

------~------~:::/1 
tnan olsun, hakim bey, bu zal 

ha o gün eve bela çıkarmağa gel 
Öyleya, tokacın sesini duyuyo 
Avluda olduğumuzu biliyordu. ~ 
dü de, neye geldi. Maraza diye b 
derler. 

Bayan Şaziye, istemiye 
lafını burada bitirdi. İzin verilse 
ha üç saat konuşabilcekti. 

Sırma - Züleyha davası bazı ~· 
lerin dinlenmesi için 21 nisana Jtl -: '---------------------------------------------

~·············••ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•.JI 
: larmda ilk defa olarak şimal memle- ve beyaz geniş şeridli bordalarda rr 
: ketlerinde bulunuyorlardı. lar sıralanıyordu .... 

: Gemilerin gövertelerinde ayakta Sağ sahilde -şark sahilinde-~ 
: durmuş, küskün bulut tabakaları arka- Jar hoş geldin manasına çatıı'J 

_ sına haşmetli kızılhklarını yayan, hiç başlamıştı. Burası, hep ayni rus ~~. 
: görmedikleri, bir şafağı seyrediyorlar- idi: Tenbelce bir keder buhranı ~ 
_ dı. İşitilmemiş büyüklükte bir güneş de etrafa dağılmtş gibi çan kul:;; 

: ağaçların kara zirveleri üzerinden do- küçük izbalar, avlular, ve gübre 1 f 
Hazin ve cazibesizdi rus toprağı, 

Kölelikten de cazibesizdi... Sefil bir 
karasapanla, gayız duyularak kazdan 
asırlar görmüş, eski lapçinlerle üze
rinde bin defa dolaşılmış, harab köy 
lerin gölleriyle, kime ai.d oldukları bi
lirunez mezarlarla örtünmüş olan rus 
toprağı ... Keder ... Vahşet ..• 

çeşid kürkler, balık tutkalı, ham ipek, : 
ve eskisi gibi katran, kenevir, bez ve : 
potas, ki yekfınu tam elli bin guldeni : 
buluyordu. Sanatk3rlardan da Avrupa : 
memleketlerinde beğenilen rus deri : 
sinden ve hak olunmuş kemiklerden : 
yapılma bir takım eşya mübayaa edi- -
yorlardı. Marsclis adında bir ecnebi- : 
den Tula silah fabrikasını almış olan _ 
Lev Kiriloviç bunlara bazı dövme si- -
]ahlar satmak istedi ise de öyle yük
sek fiatlar talebinde bulundu ki alıcı- Pctro'nun oğlu Aleksi, karısiyle 

ğuyor, huzmeleri gök yüzünde dağ:- lan .. Sahil civarında üzerleriıı' /: 
lırken sahile, kayalara, çamlara vuru- randalar çekilmiş, ham maddeJedC:./ı 
yordu. Dvina"nın _ kürekçilerin bütün lım, tıklım dolu yüzlerce mavna, l;1 
kuvvetlerile gemileri sevke uğraştık- purya ... Petro Lö For'a yan gözlC I 
ları - bir dirseğinden sonra bir kale- tı (ikisi de kıç taraf da, ayakta ~ I': 
ye benzey;n, altı kuleli, şivli ve siper- yorlardı) Lö For her zamanki gib1 

-9-

ŞcışıyNlardı: Bu kuvveti nerede bu
luyordu? Yaş ve gürbüzlük bakımın

dan ondan daha olgun l>aşka biri çok
tan nalları dikmiş olurdu. Onu hafta
da bir kaç kerre yabancılar mahalle

sinden sarhoş getiriyorlardı. Dört sa
at horuldadıktan sonra kendine geli
yor ve tekrar sıvışmaktan başka bir 
şey düşünmüyordu. İlk bahar gelince 
biraz nefes almak kabil oldu ... Petro 
Arkanjel'e hateket etti Holandalı tü
cardan Van Leylten ile Haynrih Fel
tenburg bu sene gene Rusyaya geldi
ler: Bu sefer devletten iki misli fazla 
~ya satın alıyorlardı: Tazyik edilmiş 
havyar, dondurulmuş som balı~ı, çeş.id 

lar vaz geçtiler. İlk baharda altı gemi 
yüklenmişti. Yalnız şimal denizinde 
buzların çözülmesi bekleniyordu. Lô 
For (holandahların telkini ile) Arkan
jel'e kadar kısa bir gezinti yapıp de
nizde hakiki gemiler görmesini 
P~troya teklif etti ... Ve bunun ertesi 
gününden itibaren emirberler ve ta
tarlar Vologda yolunda dört nala at 
koşturarak voyvodalara ukazlar yetiş
tirdiler. Petro mutad maiyeti - hü
kümdar papa Nikita, iki "kırat", Lö 
For, papas Bitka "kıral"ların saray i
leri gelenleri - ile hareket etti. Fakat 
bunlardan 'başka ciddi adamlar da a
lındı: Duma diakı Viniüs, Boris Goli
çin, Troekurof, rahmetli çar Feodor'

un kayın biraderi Fedor Matvaeviç 

Apraksin ve yorulmaz Aleksaşka Men
şikof'un kumandasında elli kadar as
ker .•. 

Papaslarla tüccarların çarı karşıla

dıkları Vologda'ya kadar karadan gi
dildi. Fakat Petronun acelesi vardı ve, 

ayni gün, büyük Ustiyug'a kadar Su· 
kona suyunu ve oradan .tiJ<ıren de şı
mali Dvina'yı takiben Arkanjel'e yetı· 
şilmek üzere yedi buyuk kayığa binil· 
di. Petro, ilk defadır ki bu derece ge· 
niş bir su sathı ve bu kadar vüsatli or
manlar görüyordu. Gözleri önünôe 
toprak genişliyor, hudusuz, devam e
diyordu. Bulutlar kap kara kütleler 
halinde dolaşıyordu. Gemilerin önün· 
den kuş sürüleri havalanıyordu. Mavi 
dalgalar karniyelere çarpıyor, dik esen 
rüzgar yelkenleri şişiriyor, direkler 
gıcırdıyordu. Kıyılardaki zaviyelerde 
hoş geldin çanları çalınırken ormanl::ı.
rın derinliklerine gizlenmiş, uykudan 
vaz geçmiş eski müminlerin nazarları 
da Deccalın gemilerini takib ediyor
du. 

-10-

Halı örtülü masa üzerine iki mum 

yana yana akıyordu ..• Taze rendelen
miş tahtalardan yapılma dıvarlardan 

damla damla reçine sızıyordu. Tcrte· 

miz döşemede odanın bir ucundan öte 
ucuna, pencereye, yatağa doğru ıslak 
izler uzanıyordu. Yerde, biri odanın 
ortasında ve diğeri masanın altında, 

çamurlu kunduralar sürükleniyordu. 
Dışarıda, aydınlık gecenin yarı karan
lığında, ıslak ve sevimsiz bir rüzgar o
ğulduyor, hemen ileride dalgaların set· 
hile çarpıp kmldığı işitiliyordu. 

Petro yatağın üstüne çıkmıştı. Do
nu dizlerine kadar ıslanmış, bacakları
nı altına alıp bağdaş kurmuştu. Dir
seklerini dizlerine ve küçücük çenesi
ni yumruklarına dayamıştı. Pencereye 
doğru dalgın bakıyordu. Bölmenin di
ğer tarafından iki "kıral" uyuyor, ve 
sanki horuldamakta biribiriyle müsa
baka ediyorlardı. Maseef adasında, çar 
için alelacele inşa edilmiş olan bu ev
de herkes döşemeler üzerinde yatıyor
du. Petro o gün hepsini ölçüsüz çahş
tmp yormu~u. 

O sabah, erkenden Arkanjel'e yakla
şılmlitı. Hemen bütün yolculıar hayat-

1i uzun bir bina - yabancılar sarayı - rif, bastonu ile yere vuruyor, k# 

göründü. Dört dıvarın arasında sağ- bıyığı altında gülümsüyor, şiş goı tf: 
lam sundurmalar, : ~mit çatılı temız paklarında aynı gülümseme, pud 
evler, bedenlerin iıstünde ise likorn- yanaklarında birer gamze.. Mu~ 
lar ve havan topları vardı. Sahil bo- neşeli, mesud... Petro, sevgili ~ 
yunca halat dizileri, direkler, ahşab Franç'ın suratına bir yumruk Y 
rıhtımlar, dağlar gibi yığılmış denk- tırmak hevesine birdenbire kapıl• -
ler, çuvallar ve fıçılar üstünde dam- ~ 
lar .... Dört köşe } ğmlar şeklinde hi- solumağa başladı ... Petronun af~, 
zalanmış tahtalar ... .fhhtımlar önünde cuna, yere çömelmiş olan yüzsü:ı ~ 

yirmi kadar açık deniz gemisi, ve ne- saşka bile başını sallayarak s1tıi 
birde de bunların üç misli küçük gemi "Ay, ay, ay... Burası senin J{ııl<! 
demir üstünde ... İplerin, yelkenlerın hiç de benzemiyor" demek istiY0 ıı 
ve sairenin örümcek ağlariyle çevril- Zengin ve mağrur, altınları ve t0~1 
miş kocaman direkler ormanda ağaç- dolayısiyle korkunç olan avruP~ 
lar gibi yükseliyor, oymalı tahtalar sahili, hemen bir asırdan beri, ef 
süslü yüksek pupalar tenbel tenbel nin esirine bakması gibi, istihf~ 
sallanıyordu. Gemilerin - Hollanda, bir hayretle, şark sahilini seyre01 

ingiliz, Hambur.g - sancakları denize du. t) 
sürünücc.esiıne uçuşuyordu. Katranlı (Sonıl ~I 

• 
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\ HAYAT ve SIHAT E 
•········ . : ....................................................................... ,, 
Vücudumuzdaki demir 

ta~eçen gün Ulusta elbette siz de Anne aüdünde de pek a:r;, ancak 
de~ ~tlı ~kwnufsunuzdur, Divriki _ binde bir santigram demir bulundu -
ın· b ernırdağda 15 milyon ton de. ğundan, çocuk daha annesinin kar -
ç~ b~lunmuş. Oraya yakm Hasan nındayken karaciierinde haylıca de_ 
cek ek ıde de gene bizi memnun ede - mir biriktirir. Onun için gebe kadın.. 
alt d adar bol demir varmıf. Yerin lara çokça demirli yemek yedirirler. 
da~ a .Y~tan bu kadar çok mikdar- Çocuk doğduktan aonra annesinin 
nı· J"etnırın yer Üstünde yetiıen de- südünde lüzumu kadar demir bula -

Henüz hakiki japon maf Ulbiyetinden 
bahsedilmek mevaimaiz olsa bile son ui
radıklan darbeler vahimdir. Uğradıkları 
kanlı akametler japonlan yeni bir mali ve 
askeri ıayrete ıevkedecektir. Japonya 
buna muktedir midir? Askeri bakımdan 
elb~tl Fa.kat Japonyanın bugünkü malt 
vazıyetinm vehameti ıözönünde tutunca.. 

Japonyanın çinde 
mağlOb olması 

Avrupa sulhuna hizmet 
ı, ___ G_u_·n_ü_n_p_o_li_ti_k_h_a_d_i~_el_en_· __ ı eder m İ? 

lrkırhı nebatlara, onları yiyen kasap. mayınca kendisinin ihtiyat olarak bi- ç in~eki ?arb Japonyanm aley-
d ayvanlara ve l].er iki tilrlüsün- riktirdiği demirle idare eder. Ancak hıne bır cereyan alıyor. Şüp-
f en de gıdalannı alan insanlara ihtiyat akçe gibi, ihtiyat demirin de hesız ki. San Nehir şimalinde Pe-
aydalı olnııısı lazon gelir. bir sonu vaı:dır. Daha aonu gelme- kin'in fethi nisbeten kolay olmuştu. 
~eınir bizim vücudumuza da lü- den bile gittikçe azaldığından çocu - Diğer tarafdan Mavi Nehir vadisin-

~ d ludur. Gıdalarmda lüzumu ka- ğun di§lcri çıkınca ona demirli un- de, Şanghay düşmüş ve şiddetli bir 
~ ar demir bulo.mıyan insanlar hele lardan bulamaç yedirmekte ihmal muharebeden sonra Nankin alınmış
ti': :cuklar, kan.sız ,cılız olurlar. Lüzu- etmemelidir. Çocuk iki yatma gelin- tı. Fakat bütün bunlar bir şey dc;ti.1-

h~kadar bulanlar da kanlı, canlı, ce ihtiyat olarak sakladığı demirden di. Asıl mesele iş bundan sonra l.?ş-
~ '\7.-kuvvetli, hem de akıllı . olurhır. bir ıey kalmaz. Demek ki iki ya§m- la.mış.tı. 
ar. I> ~cudunıuzda~ci dcr.ıirin mikdan dan sonra çocuğun meme emmesine Evela şimaldeki japon mevzileri
~ d etnirdağda bulunan cevherin mik- tabiat artık izin vermez. inek aüdü ni Mogolistandan ve Kansu'dan ge
l& arından uzalı:, pek çok uzaksa da ile beslenen çocuklara da daha er- lecek hücumlara karşı muhafaza et
~ Rene vücudumuzda bulunan öteki kenden mercimek unu gibi demiri mek lazundır. Sonra da Mavi Nehir 
~ ::,cıenıcre nisbctle hatırı aayılacak çokça unlardan bulamaç yedirenleri üzerindeki japon mevzilerin! Mavi 
O • ecededir: Yakın vakte kadar, bir bundandır. ve Sarı nehirler arasında ·erleşmiş 

:._&anın vücudu 2,5, 3 gram demirle Çocukluktan sonra da, bir insa.nm çinlilere ve cenubtan i1edeyen Çin 
k:l re edebileceği sanıldığı halde, 70 bir günde çıkardığı demirin mikdan ordularına karşı korumak icab eder. 

1 0 ağırlığmda bir adamın en az 7 31 miligram olduğundan (bunun ne- Bunun ifade ettiği mana şudur ki 
::-anı demire ihtiyacı olduğu anla§ıl- reden çrktığmı elbette aormazınnız) japon kuvvetleri en az 4.000 kilo
d ı!tır. Bazdan bunu 12 grama ka. her gün o kadar demir getirecek ye - metrelik bir saha üzerin1e harbet
ar çıkarırlar. Demek ki ağırlığmu- mek yemelidir. Yemeklerin getirdiği mek mecburiyetindedirler. 

~nı her kilosu için vücudumuzda bir demir on miligrama dü,ünce kansız- Asıl Çinin - 18 vı!avet - · 4 mil
;antigranı demir bulunması lüzum - lık ba§lar. Mercimekde (bir kilosun· yon kilometre kare mcs~haya (.Fran-
Udur. da 60 miligram ıspanakta (bir kilo- sanın yedi misli) ve 300 ila 350 mil-

k 
Bu Yedi gram demirin 2,70 gramı &unda 68) unutmayınız. Birini aev- yon nufusa malik olduğunu dü~üne-

annn d d K meueniz ötekini aevmeliıiniz. lim. İşte Japonya böyle bir örümcek 
le 12 a ır. anımrzdaki kırmızı ağına düşmüştür. Tibet, çin Türkis-

1
.urcciklcrdc demir bulunduğunu bi- G. A. "k" ırain• tanı, ı ı Mogolistan ve Mançuri ha-
l~ Knnda demirle bakır bu- riç olmak üzere asıl Çin, Rusya ha-
kab"l sa akciğerlerle ncfc& almak 1 riç olmak üzere hemen Avrupa kı-

ı olamaz. ~ 
Fe.kat d . . •. d 1.. Dünyada neler oluyor tası kadar Abüyüktür ve nüfusu da he-

ın cmınn ı:vucu umuza uzu - men gene vrupanınki kadardır. 
C\l~ bu kadardan lbaret değildir. Vii- Bir kaç yüz bin kişilik, hatta is-
hiicr::dakih. nesiçleri t~kil eden 12.000 ack mektubu! terseniz bir milyon kişilik bir ordu-

devam etti. Sovyetlerin atıl kalacağı 
sanılırken, bu devlet kendi ~enfa
atlerini anladı, Çin komünistlerine 
Çang - Kay - Şek'le birleşmelerini 
emretti, Mogolistan ve Sin Kiang 
yoliyle Çine yardımlarda bulundu. 

Çin ordusu böylece ciddi bir mu
kavemet gösterecek hale gelmiştir. 
Diğer tarafdan sivil çeteler japon 
mevzilerinin gerilerinde zabtedilmiş 
Çin şehirlerinde taciz muharebeleri 
yapmaktadır. Japonlar demıryolu 

hattından veya Mavi nehir sahille
rinden bir kaç kilometre mesafede 
kendilerini emniyette his etmiyor
lar. Yalnız kalan her japon katle
dilmekte, her sevkiyat kafilesi an· 
cak kuvvetli kıtaların himayesinde 
sevkedilebilmektedir. Mavi ve Sarı 
nehirler arasındaki mıntaka japon. 
ların elinde değildir. Henüz hakiki 
japon mağlubiyetinden bahsedilmek 
mevsimsiz olsa bile, son uğradıkla
rı darbeler vahimdir, uğradıkları 

kanlı akametler japonları yeni bir 
mali ve askeri gayrete sevkedecek
tir. 

Japonya buna muktedir midir? 
Askeri bakımdan elbet. Nazari ola
rak Japonya her sınıftan 400.000 ki
şi, yani milyonlarca kişiyi seferber 
edebilir. Fakat bu milyonları teçhiz 
etmek, silahlamak, beslemek lazım
dır ki, mali mesele burada meydana 
çıkar. 

d • emen hepaınde gene 'I nun Li.zbondan Rigaya ve Brest'den 
h;nıır .. bu!'?nması lazımdır. Çünkü Her hangi bir gayeye varmak ıçın İstanbula kadar bütün Avrupa kıta- J aponyanın vaziyeti vahimdir. 
Jneai h~c.renın ayn ayn teneffüs edebil- büyük bir sabır ve metanet gösteren sını fethe kalkıttığını tasavvur edi· Japonya sulh zamanında bi-
ih . ıçın gene demir bulunmasına insanlar var ki, bu gibiler hiç bir şey. niz. Üstelik bu koca kıta ahalisinin le, ordusunu büyük devletler hiza-
tı!aç vardır. Yalnız kandaki demir den yılmazlar. asırlardan beri bir birlik teşkil etti- sında tutmak için pek büyük gu""lç-

n.esıçlerin ayrı ayrı teneffüs etmele - g- ı·n· ve bı'r ç k da be . de rıne f - Bunlardan biri de Riga şehrinde 1 eyre asu n rı lükler çekiyordu. Halbuki o zaman 
b k ye ı§mez. Meraldılan batka yaşıyan Jan Broter'dir. bu adam, ken- milliyet şuCıriyle i§lenmekte oldu- yalnız 400.000 kişilik bir ordusu var-
ö~ 8..neıiçlerdeki demir mikdarını da disiile karşı hiç bir alaka göstermi- ğunu da hatırlayınız. dı. Bugünse ayni Japonya o zaman-
çmuıler. Bir kilo - 1 • • betle· b" k ·· ı ·· ·· k Muhakkak ki 1"aponlar rrı.k daha k' . "k" ıu. . 1" k · h b beyinde 

23 
·ı· agır ıga nıa • yen ır genç ıza gon unu aptırmış- :r- ının ı ı veya ~ mıs ı uv:vetı ar 

Yiirekte 
55 

m~. ıgram, adalelerde 41, Dört yıl, hiç bıkmadan. usanma. seri bir netice alacaklarını umuyor- halinde bulundurmak, yani sulh za-
asta 

60 
'~reklerde 55, pankre- dan kızın peşini bırakmamı' ve müte. lardı. Daha ilk mağlubiyetlerden. manınkinden beş altı misli fazla pa-

' akcıgerlerde 122 miligram. madiyen evlenmek teklifinde bulun- Pekin, Şanghay ve Nankin'i kaybet- ra sarfetrnek mecburiyetindedir. 
. V~cudunıuzdaki demirin mühim muş. fakat bütün teşebbüsleri boşa tikten sonra Çang Kay - Şek'in ikti· Bu gayret uzun zaman devam et-

bır ınıkdan da dalalda, karaclterd• Kitmi1- darı kaybedeceğini sanmı~ı. O za- tirilemez. Bir tarafdan hayat bahal-
•e kemiklerin içindeki iliktedir. Bu - Dorotea Hohman admdalı:I bu lı:ıa man diktatörün •l)'MI hm11nları i-k- ııı.,u. it flcretJeri inerken. blr ta-
t'alardaki dem;r, adeta madenlerde- müessesenin birinde daktiloğraflık e- tidarı ellerine alacaklar ve Japonya rafdan da halk ldltJeleri araaınıda 
!ti gibi, bir ihtiyat haznesidir. Tabiat diyormuı. Ayını firmanın muhasebe ile anlaşarak Mançuriyi, iç Mogolia- h09nudsuzluk artmaktadır. 
ln&anın bazı günlerde yedikleri ara- memuru olan Jan, başından apn it- tanı, belki de Sing Kiang'ı ona ter- Şimden polisin müdahalesini i-
•nıda denıir bulunamıyacağmı önce_ leri arnında, Doroteaya yığınlarca kedecekler ve }İmali Çinde Japon- caıb ettiren hareketler görülmüştür. 
den hesab ederek 

0 
uzuvlarda ihti- aşk mektubu yazmağa vakit bulabili- yanın mutlak ekonomik nüfuzunu Şüphesiz ki bunlar devam edecektir. 

Y-at halinde aaklatır. Lüzumuna gö- yormuş. Nihayet krzm canma tak de. kabul edeceklerdi. Japon halkı, bugün Çindeki harbın 
i'e kralardan çıkarak i§ini görür. He- miş olacak ki, mahkemeye müracaat Bu mükemmel bir iş olacaktı. Ja- k~n~i lehlerine inkişaf etmediğini, 

1~ ~iklerin arasmda demirle bir- ederek adamı dava etmiş. ponya bir hamlede kendine 11.080.000 Çının her gün biraz daha silahlandı-
~ ~'; ~&ha baıka ma.denler saklama- Çok güzel bir kız olan Dorotea, kilometre mesahasında 320 ila 350 ğını, J aponyanın - acele sulh yapma-

} agır kasalar içinde saklanan pa- makemede, }andan dört yıl içinde milyon nufuslu bir sömürge elde et- ~~ğ~ t~kdirde - harbı kaybedebilece-
ta ara benzer. k kt b ld ğ .. 1 · miş olacak, bu suretle dünyanın en gmı bılmektedir. Fakat zaferden e-

12.000 aş me u u a ı mı soy emı§ . 
Ç k 

muazzam devleti haline gelecekti. mın_, sonuna kadar beklemeye muk-
ocu olmıyan insanlar kendileri.. ve mahkeme reisine iddiasının bir de- t d b lle ı.. Çang - Kay - Şek iktidarı muha- e ır u itibarla da tavizlerde bu-

ı---= Yazan 
1 Piyer Dominik 

birlerinin Vladivostıok'dan sekiz 
yüz kilometre mesafede oldukları 
unutulmamalıdır. Halbuki japon 
tayyareleri sovyet topraklarında ta
arruz edecek hedef bulamıyacaklar
dır. Rusların Vladivostok'da kırk 
kadar denizaltı gemisine sahib ol
dukları da unutulmamalıdır. Bu 
kuvvetler japon ordusunun Japonya 
ile rabrtasmı kesebilir. 

Japonya böylece, mağlubiyetten 
başka yolu • olmayan bir maceraya 
girmiş görünmektedir. Almanya ve 
İtalya Japonyanın müttefiki olduk
ları için bu neticenin daha şamil bir 
maihyeti vardır. 

Çinde Japonyanın akamete uğra
ması - Habeşistanda italyanlarm 
uğradıkları müşkilat ve Tunada al
man emelleri gi·bi - Fransa, İngil
tere ve Amerikanın davasına büyük 
hizmetlerde bulunabilir. Amerika, 
en büyük rakibinin kuvvetlerini Çi
nin bitmez tükenmezliği içinde ya
vaş yavaş erittiğini memnuniyetle 
görmekte ve Pasifik'de emniyetleri 
artmaktadır. Singapor'a iyice yer· 
leşmiş olan İngilterenin Hindistan, 
Avusturalya veya Hong - Kong için 
fazla korkusu yoktur. Japonyanın 
mağlubiyeti, İngilterenin uzak şark· 
ta vaziyetini kuvvetlendirmekle, 
Avrupadaki vaziyetini de kuvvet
lendirmiş olacaktır. Diğer tarafdan 
Londra ve Roma bir anlaşma arife
sinde bulunduklarından, Almanya
nın diplomatik vaziyeti git gide kö
tüleşmektedir, eğer Fransa da kuv
vetli bulunsa ve İtalya ile anlaŞ;Sa 
bu büsbütün kötüleşirdi. 
Japonyanın Çinde mağlub olması 

Avrupada ıulhun tesisi için faydalı 
bir amil vlacaktır. 

Atina mektuplan 

Z~ya Emiroğlu tarafından Atinada

ki ihtisaslar şeklinde yazılmış olan ve 
Cumhuriyet gazetesinde intişar eden 
edebi yazılar, yukardaki başlık altında 

Hilmi kitabevi tarafından neşredil

miş.tir. Fiatı 10 kuruştur. de ~z7ıu demirıi yedikleri etlerde, lili olmak üzere bu ~k mektublarm- fa~a ettiği takdirde, Japonya Pekin lunmak istemeyen bir Kuomintang 
nız alıklarında, ekmekte, taze dan 600 tane vermiş. Mektubların me.. ve Nankin'de mahalli hükümctler kal"fıaında acele bir sulha karar ver-

lebzelerde ve yeınitlerde bir.az (yüz- ali yalnız mahkeme heyetini değil, kurmayı düşünüyordu. Bunların bi- mek kolay değildir. Portakal 
de 1 "h . ç· . J nı ayet 5 santigram) bulurlar. polis idaresini de hayretler idnde bı· rı ının meşru hükümeti haline ge- aponya mukadderatının en tra1"ik Ul ı Ek 1) :s usa onomi ve Artırma kuru-

aha ziyadesini bayır turpu pırasa rakmış. lecek ve Çang-Kay-Şek bir asi ma. anını yaşamaktadır. 
il h ' ' h" t " . kt" ı t "lt mu, memleket mahsullerinin istihsal 

0 ud, ıspanak, mercimek çilek en Meğer bahtsız aşık, Dorotea ile gö. ıye ıne gırece 1
• n~ı ere, Amerika, Rusya h!di-Ço- , , selerın ald • ve istihlakini ÇQğaltmak maksadi le 

Kunu da yumurta (binde 
17 

aanti- rüşüp konuşacak olan bütün erkekle- . ıgı cereyandan sevinmek- k .. 1 Y 
lranı) ·1 h 

1 
ri öldüreceğini iddia ederek kızı teh- Bu projelerin tahakkuku için tedırler. Uzak tark ordusu miikem- ço guze eserler çıkarmaktadır. Bun-

1 e ayvan arm karacig-erı· Çang Kay Şek'ı'n aman d"" ...... J •· U larda b" t · d (y\i d did ediyormuş. Bu mektubların bir - · a U- :·-. g~r nen sovyet ordusunun, 1905 n ır anesı e "Portakal,, dır. 
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Dün, Ankara sladyomunda ... 
Arka arkaya iki gün spor mevzuu.. 

nu ele aldığım için okurlarımdan af 
dilemem icab eder mi, tayin edemi
yorum. Fakat ıiz de dün, benim gibi. 
Ankarıa eta.dyomunda bulundunuzaa 
ve siz de benim gibi sporumuzdan 
hal'elD ve aeli.mlığın nihayet kald1-
nlmıf olmasına aevindinizae ve üe
ta.d oyuncuların futbolundan aldı
ğım derin zevki tattmızsa bqka 
mevzuları ilımal edip bugün de apor 
sahasında kalJ§mıı mazur görünü
nüz. 

Türk kadmı erkeğin vesayetinden 
kurtulmuş ve hayata atılml§, memur, 
hakim, öğretmen, belediye i.za.u. 
mebus, her !CY olmuttur; fakat apo • 
rumuzdaki harem ve seli.mlık fikri -
ne bugüne kadar tebaiyet eder gö
rünmüıtür. Birkaç kortta tenis o~ 
yan, ata binen, kı§ın kayak aporun& 

ittirak eden, yazın kürek yantlarına 
giren kızlarımızı bu fikirle mücade
le edenler arasında aaymakla bera
ber ''ne derler, nasıl olur?,, kaygıla
rına kapılmaksızın ona harb ilan e -
den ve stada girecek kadar cesaret 
gösterenleroen teli.kki edemem. 
Dün, Ankara stadyomunda kendile
ri için tertib edilen müsabakalara 
iftirak eden genç kızlarımızı iyi ne -
ticeleri pek çok olan yeni bir cereya
nın piyonierleri olarak candan teb. 
rik etmeliyiz. 

Först Vienna'nın bize çektiği fut
bol ziyafetine g elince; bu .ziyafetle -
rin sık sık tekerrürü i.mkanlarmı te
mine çahımalıyız. 

Dün, muhtelit taknna gol oldukça 
esef edenler, viyanalılar futbolcula
rnnızı kolaylıkla geçip kalemiz ö
nünde tehlikeler ihdas ettikçe takı. 
mımızın iyi teriib edilmemiı olduğu. 
na acınanlar az değildi. Halbuki 
boylan, sıkletleri, süratleri, futbol 
tekniğine vukuflan ve nihayet pro
fesyonel olmak itibarile müsabaka 
tecrübeleri bizimkilerden birkaç de
rece yÜkıek olan Först Vienna oyun
cuları karıısında - ıayed kabilae -
daha isabetle tertib edilecek he.rh~ 
gi muhtelit takımımızın aynı i.kıbete 
dÜ§omemeıi imkansızdı. BugÜn An.. 
kara Gücü - Gençler Birliğinin t• 
viye edilmif muhteliti iki gün all'a 
ile iki maç yapmıf olan yorgun viya
nalılarla çimensiz ve dar bir sahada 
kaJ"fllqacaktır. Muhal bir temenni 
olduğunu bile bile bu muhtelit takı -
mın dünkünden iyi netice almasım 
diliyelim. Fakat gözlerimizi dört a -
çarak teknik futbol nasıl oyna.nır, 
evvela, onu öğrenmek arzusunu bee.. 
liyelim. 

Bizde futbol, - tekniğinin bütün 
icabları yerine getirildikten aoııra,
F örat Vienna sınıfından taknnlarm 
ve onları yenmek kudretini ikti.aab 
ettiğimiz zaman da, daha yÜkaek u
nıftan takımların oyunlarını seyret -
mek ve onlarla kar§r karııya oyna
mak suretile öğrenilecektir. 

Ankara stadyomu bir futbol mev -
siminde en az ayda iki k ere böyle 
kuvvetli takımlar tarafından ziyaret 
edilmelidir ki talebeliğimizi iyi ya
pa.bilelim ve nihayet usta çıkalon. 

Henüz iyi talebe dahi deği.. 
liz. - N. Baydar 

.................................................... &\it .. z e 20 aantigram) verir. inek tanesinde de şayed başka biriyle kur şürUlmeai lazımdı, halbuki düşürü· ın ıntıkarnını almak için fırsattan Bu eserde memleket portakallarımı-
1 unde, hiç denecek kadar, az bu - yapacak olursa, kızı da öldüreceğini leme<li. İngiltere Çine yardım ettni- istifadeye kalkı§ma•ı beklenebilir. 1 zın v.aziyetin.e ve dünya portakalları- Çocuğun ilk muhtaç olduğu §ey 
ı:~:!u:::ı:as;de ıiitle beslenenler kaydediyormuş. Bakalım mahkeme yecek sanılırken Hong - Kong yo- ~u. hava kuvvetlerinin japonyanın- na aıd çok dıkkate değer ma!Umat ve annesi, süt, güneş ve temiz 

~~!l!l!!!!!!!~·l!!!!!!~!ml!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~n~as~ı~l~b~i~r~k~a~ra!!!!r~v~e~r~ei:~e~k!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~li~y~l~e:o~na~s~i~lah~~v~e~c~e~p~h~a~n~e~v~e·~rm~e=kt~e~ .. k~ıl~e~r~e~ço~k~u~·s~t~u-·~n~o~l~d~u~ğ~u;n~u;,~j;apo~n~ş~e-ll!!!!!l~g~ü~z~e~l~r;es~i;m;l:e~r~v~a~r;d:ır~.~11p~ .. ~~~~:::::::::·: .. ;·;";'~;•~;~~~;~;~;· ;;;:;;;:; 

HAKiM ROBlNSONUN 
KATLİ 

l{onı· 
ile ıser odadaki koltuklardan biri· 

Yerl eı:ıti . p · .1 be turd k r • rın ı e n k~napeye o-
ta b"u · Andriyu bir iskemle alarak a

ıner g"b" lan . 1 ı oturdu. Hatfild, boş ka-
du. ıskemlelere kararsızlıkla bakıyor-

Lauderbek sabırsızlıkla, d;- Otursanıza, dedi, nereye isterse-
Oturun. 

Ot~~hib hır koltuğa doğru ~~r~yerek 
tUn u .. Uzun bacaklarını bınbıri üs
din e attı, ve itinalı bir hareketle, re
dil "g~tunun düğmelerini çözdü. Sonra 

ının u . 1 d da tı E cıy e kuru u klarını ıslat-
k~ dllerini koltuğun kolları üstüne 
ti Y u, sonra .·ahat edememiş gibi çek-

;e bu sefer dizleri üstüne bıraktı. 
si ~rı kapalı gözleriyle Lauderbek 
~· h adamı süzüyordu. 

ırden bire sordu : 

, .. - Bu cinayet hakkında ne biliyor
.. nuz? 

d .. liatfild cevab venneden evel öksür
u: Nihayet: 

- Hiç, dedi. Vakayı yarım saat evel 

Yazan: R. ff. Golclman 

5 
haber aldım; tramvaya binmeden evel 
hususi tabı yapan bir gazete ıatm al
mıştım. 

- Neredeydiniz? 
- Anlamadım. .. 
- Geceyi nerede geçirdiniz? .. 
Hatfild sanki tavanda bir şey oku

yormuş gibi gözlerini yukarı kald1,rdı. 
Sonra gözlerini eğdi: 

- Bir ziyarete gitmiştim. 
Komiser : 
- Hadi, hadi, dedi. Lüzumsuz söz

lerle bize vakıt kaybettirmeyin. Saat 
yedide burada hakimle ve mis Robin'
le yemek yediniz. Saat sekizi çeyrek 
gece hakill)le bu odaya geldiniz, mis 
Robinson da odasına çıktı. Saat dokuz· 
da B. Vilyems genç kızı almaya geldiği 
zaman siz hala hakimle burada oturu
yordunuz. U,ak Mils, saat dokuzu çey
rek gece bahçeden geçip dışarı çıktı
ğınızı gördü. O saatten beri neredey
diniz? 

Hatfild, dizi Udnde bir defter tu
tan ve elinde ıtilosiyle yazmaya hazır· 

lanan Prin'e çekingen bir nazar atfet· - Bilmiyorum. 
1 

ti. Lauderbek, sözlerinin zaptedilece· - Siz buradayken yazmıyor muy- Andriyu, kuru bir sesle sordu: 
ğini bilen bir adamın yalan söylemek- du? - Dini vazife ifa etmeye resmen sa-

lahiyetiniz var mı? 
ten korkacağı kanaatiodeydi. - Hay\?'. 

Rah
.b · ah t d" Eıni - Ben bu işe ... 
ı ız a ver ı: - n misiniz. 

- Buradan saat dokuz burukta çık- - Katiy ti D" - Evet veya hayırla cevab verin. 
:ı e e. mi meseleler üzerinde H 

tım. Otomobilim olmadığı içi1ı ziyaret konuştuk. Hakim Robinson'un manevi - ayır. 
edeceg- im yere tramvayla gittim. Saat mHuviri old ~ - Şu halde siz bir sahtekar, bir riya-.,- ugumu belki bilmiyordu- k A y ı d 
ondan bir evvel oraya vardım. Zi- nuz? arsınız. . a an an başka bir şeyi ol-
yaretim hemen bir saat kadar devam A d · mayan zahidane sözlerinizi bir yana bı-

. So n rıyu, çenesi elinin tersine dayalı rakın Maskenizı· ç ka s·· 1 ettı. nra doğruca buraya döndüm. olarak : · 1 rın. oy ediğimi 
- Ziyaret ettiğiniz kimse nerede o- tekrarlıyorum. Kardepmin üzerinde 

turuyor. - Komiserin malUmatı var, dedi. meşfun bir tesir icra ettiniz. Ondan bir 
- Çeder caddesinde, Me<lison otelin- Kardeşim üzerinde ne meşum bir nüfuz sürü para çektiniz. O bedenen ve ru-

d 
elde etmi~ oldug~ un uzdan haberdardır. han hasta bir adamdı. 

e.. Od _ İsmi? n an ne kadar para çekmiş olduğunu- Hatfild: 
zu da biliyor. E et d d" h - Mis Heri yet Bentley. Me<lison o- - . v • e 1

• ru an hastaydı. 
telinde kabul memuru girerken ve çı- Hatfild kızardı ve caru sıkılmış bir - Sız de bol bol hacamat ederek onu 
karken beni gördü. Mis Bentleyi sorgu· tavırla atıldı tedavi ediyordunuz, değil mi? 
ya çekmenize hacet yoktur. - Yalan! Yeleğinin cebinden bir kağıd çıkardı. 

Lauderbek: Andriyu kımıldamadan ve sesini de ~ Mayısta, size altı yüz dolar verdi. 
- O bizim bileceğimiz iş, dedi. Yal- yükseltmeden, tehdidkir bir tavırla: Hazıranda, ikibin dört yüz elli dolar. 

nız §una dikkat ediyorum ki otele girer - Söylediğinize dikkat edin, dedi, Temmuzda, dört bin beşyüz. H epsi de 
ve çık~~ken kendinizi göstermeye bil- bana yaalncılık izafe ediyorsunuz . çe.kle. Nakden ne vermiş olduğunu bil-
hassa ıtina etmişsiniz. - Fakat ..• İtiraza hakkım var, sanı- mıyoruz ... Çeklerin koçanlarını gözde 

Hatfild itiraz etti: nm. ' bulduk. Öyle değil mi, komiser? 
- Hayır, böyle bir maksadım yoktu. Andriyu birdenbire ayağa kalkarak - Doğru. 

Bu ?1emurun bürosu kapı yanındadır. söz?"ü kesti. Masaya doğru yürüdü ve Andriyu devam etti: 
Ben~ tanıdığını ve i§i de olmadı~ için rahıbe dönerek: B t d ğ 6 ' • - Bu akşam da karde"im size beı 
enı anı ı ı ve i•i de olmadıg-ı i.-in - Neye itiraz edeceksiniz? Ded"ı. b d ır 

b k d 
s r ın olarlık bir çek vermi<t. Her halde 

u a ar. Kardeşimden para almadınız mı? ır p k }"' B hu çek hali cüzdanınızdadır. 
- e a a. unu geçelim. Hakim bu .- Ben şahsen almadım. Hayırişlen·. Rah. k ıh meydan okuyan bir tavırla: 

a şam masasında yazı yazmı" olacak. mıze yardım etti. Allah razı olsun, ha-h kk k s - Evet, cüzdanımdadır, dedi. 
o aar aç1 duruyor; urundaki mü- yır yapmasını severdi. Sevab i•1emek ı·- o ki 
kkeb h 14 k "' ~ - çe komisere veriniz. 

re a " urumamıı bir kalem bul- çin para verdi. Allah rahmet eylesı·n. A d k f k ndriyu bir iki aaniye bekledi, sonra 
u , a at yazdığı klğıd meydanda Sonra gözlerini kapA..:a. ve ili"vc etti··. H tf"ld" · k N cn.u. a ı ın arkasına geçti. Onu redıngo-

yo · c yudıiıru bili.Yor musunuz? - Amin 1 Ammf tunun yakasından tlltarak bir hamlede 

ayağa kaldırdı. Sol elini adamın iç ce
bine soktu ve bir cüzdan çıkardı. 

Andriyu rahibi bıraktı ve cüzdaıu 
masanın üzerine attı: 

- Çeki alın, komiser, dedi; diğerle
rinin koçanlariyle beraber muhafaza e
dersiniz. 

Hatfild kıp kırmızı kesilmişti. 
- Protesto ederim, diye bağırıyor

du. Beni korkutamazsınız. Hakkıma te
cavüz ediyorsunuz 1 Yaptığınız muame
le gayri kanunidir 1 

Lauderbek çeki aldı ve zarfa koy
du. Sonra rahibin bağırıp çağırmalan
na aldınf etmeden cüzdanındaki diğer 
evrakı tetkik etti. 

Andriyu bana döndü: 
- l~te La Gazet için mükemmel bir 

makale mevzuu: "İnsan hakları ve 
gayri kanuru muameleler!" 

Hc:ıtfild ayağa kalkmıştı. Rengi so
luktu ve titri, ordu. Masaya yaklaşmış, 
süınen'in ü::erbe parmağiyle asabi dar
tıeler inC!r:yortlu. 

Lauderbek 
- Oturaanıza canım. Dedi. Burada o

yun oynamaya gelmedik. Ortada cina
yet var. 

Hatfild: 
- Şu halde beni tevkif edin, diye ba

ğırdı. Kendimi bir avukata müdafaa et
tirmeye hakkım var. Cesaret edemiyor
sunuz, değil mi ? Biliyorsunuz ki beni 
itham için ortada hiç bir delil yoktur. 

Komi&u: 
(Sonu var) 
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• 

izmirin müstakbel 

Yeni liınanın İnşasına 
gelecek yıl başlanıyor 

İzmir tersanesi geniılelillyor, 
mükemmel bir hale konuyor 

limanı 

UL t:J S 

• 

lzmirde bir otomobil 
köprüden dereye ulf u 
Bir kadm iki erkek yaralanch 
İzmir, (Hususi) - Karşıyaka so

ğukkuyu mevkiindcki köprü üstün.. 
den bir otomobil uçmuş yclcular ya
ralanmıştır. Hadise şöyle olmuştur: 

Keriman ve Hayrünnisa adında iki 
genç kadınla Hüseyin ve Cafer adın· 
da iki erkek bir yerde içip eğlendik. 
ten sonra bir otomobil gezintisi yap
mak istemişlerdir. Yolcular gibi şoför 
Nuri de serhoş bulunduğundan, oto
mobil köprüden dereye uçmuştur. Ka. 
zada Kerimanın bacağı ezilmiş ve ağır 
surette yaralanmıştır. Erkekler hafif 
yaralıdır. Hayrünnisa kazadan sonra 
hadise yerinden kaçmıştır. Şoför ya
kalanmıştır. 

} ... narda sergi sarayı 
İzmir, (Hususi) - Fuarda kurula

cak olan sergi sarayının inşasına ma. 
yısta başlanacaktır. Kültürpark etra
fında bisiklet ve motörsiklet için be
ton bir yol yaptırılacaktır. Bu yolun 
inşasına da yakında başlanacaktır. 

Çorlu Cezaevi 
Edirne, (Hususi) - İktisad ve Zi. 

raat planı üzerine Çorluda modern 
bir cezaevi yapılacaktır. 

18-4-

COCUK ilAVEMİZDE 

Evvelki haftaki bilnıeceyi 
çözüp hediye kazanamıyanlat 

Ankara Ulus okulundan 363 Ziver, Anka
:a İltekin okulundan 1099 Nezahat, Malatya 
lisesinden 509 Necati, Ankara Dumlupınar 
okulundan 648 Cemal, Ankara Y enihayat o
kulundan 19 Seyyare, Ankara Ulus okulun
dan 893 Ahmed, Ankara erkek lisesinden 
542 Çakmak, Ankara erkek lisesinden 340 
Kemal eliyle Rezan, Niğde - Aksarayı orta 
okulundan 35 HalUk, Samsun lisesinden 641 
Orhan, Ankara birinci orta okulundan 1660 
M. Emin, Ankara İsmet İnönü okulundau 
127 Abdullah, Zonguldak Gazi okulundan 
449 Şeref, Isparta orta okulundan 217 Az
mi, Ankara Mimar Kemal okulundan 733 
Gönül, Uııak orta okulundan 133 Muhiddin, 
Ankara Ulus okulundan 979 Muammer, Di
yarbakır İsmetpaşa okulundan 223 Şeref, 

per, Ankara ikinci orta okulundan 181 Al" 
şe, Ankara ikinci orta okulundan 319 iliJI 
de, Ankara İnönü okulundan 1206 S..
Ankara Anafartalar Tahta kale pınar "'11" 
imda Sevda, Ankara birinci orta oluıl~ 
652 Ali, Zonguldak orta okulundan 533 ~ 
seyin Gümüşhane orta okulundan 348 '::.; 
nan, Ankara Dumlupınar okulundan 294 _. 
bahat, Kalın istasyonu şefi kızı Su~_,_~ 
kara İnöniı okulundan 301 Nihal, ~ 
Atıf bey mahallesi dış kapıda Nccli, AnJ111 
ra Necati okulundan 862 Sabiha, Ta!~~ 
kimiyet okulundan Sevinç Güreli, ~ 
gazi okulundan 114 Zeki, Ankara Gazi u.r 

İzmir, (Hususi) - Müstakbel İzmir limanı
nın, İngiliz mütehassısları tarafından hazırla
nan avan projesi, İktisad vekaletinden Deniz Limandan bir görünü§ ve bir römörkör Trakyanm ısmarladığı 

damızlıklar geliyor 
Edirne, (Hususi) - Kıbrıse ısmar

lanan damızlık aygırların mayısın ilk 
haftasında geleceği haber alınmıştır. 

Kütahya birinci ilk okulundan 507 Muhte· 
rem, Diyarbakır Gazi okulundan 189 Sabri, 
Zonguldak orta okulundan 1034 İsmail, İz
mir Karataş orta okulundan 1015 Şerif, An
kara İnönü okulundan 599 Rüçhan, Adapa
zarı hmit caddesi 8 numarada Fethi, Anka
ra erkek lisesinden 96 Muzal!er, Diyarba
kır ismet lnönu okulundan 98 Lütfi, Adana 
erkek lisesinden 946 llakı, Yozgad İsmet 
paşa okulundan 80 Avni, Ankara Iltekin o
kulundan 122 Nurten, Ankara Leblebici ma
hallesınde İbrahim, Sıvas erkek lisesinden 
728 Rifat, Mersın orta okulundan 231 Nail, 
lJıyarbakır l'atıh paşa rnahallesı 44 numara
da ;,I evıud, Ankara Gazı lısesindcn 766 
.l\1emdun, Ank:ara tclsızıer Atıiuey mahal
lesınue 92 numarada Osman, Amasya 'ieşıl· 
ıınıaK okulundan 110 Mu1g.m, Allı{ara kız 
lısesınden 390 Nihifer, Ankara Ticaret Jıse
sınden :.:91 Muzaffer, Ankara erkek üsesın
den 598 Cahid, Tekirdağ Fethıye sokak 27 
numarada Saadet, Kayseri lisc:sinden 633 
Zınnı, Ankara erkek lısesinden 1580 Suad, 
Ankara Cumhurıyet okulundan Rahmi Ka
badayı, Ankara Necati okulundan 683 En
ver, Amasya orta okulundan 86 Burhan, 
Muğla orta okulundan Mete Baııku, Zon
guldak Gazi okulundan 212 Cevdet, Ankara 
hisar 37 numarada Nurten, Ankara Devrim 
okulundan 300 Avni, Silifke orta okulundan 
39 Ragıp, Adapazarı orta okulundan 137 Ne
jad, Diyarbakır lsmctpa§a okulundan 181 
Zeki, İzmir Seydikwy okulundan 565 Ham· 
diye, 1.zmir Karatay Tramvay caddesi 248 
numarada Yıldırım, Diyarbakır orta oku
lundan 154 Bcdrı, İstanbul Kumkapı orta o
kulundan 204 Şevket, Ankara ticaret lise
sinden 250 Agop, lzmir Seydikwy ilk oku
lundan Ahmed Şeycil, Ankara Atatürk er
kek okulundan 163 Akıavir, Ankara Sakarya 
mahallesinde onbaşı sokağında Neriman 
Öztunç, Ankara Ulus okulundan 345 Osman, 
Adana Emirler mahallesi 13 numarada Şev
ki, Ankara birinci orta okulundan 611 Tur
han, Keçiörende Şehriyar Peker, Ankara 
Gazi lisesinden 678 Salahaddin, Diyarbakır 
Ziya Gökalp okulundan 292 Fikret, İzmir 
Eşrefpaşa Tınaztepe okulundan 232 Hasan, 
Ankara Ulus basımevinde Burhan, Ankara 
!smetpaşa okulundan 1447 Doğan, Ankara 
İnönü okulundan 1048 Semiha, Ankara İlte
kin okulundan 5-B de Sevinç, Ankara lstik
lil okulundan 46 Necib, Ankara birinci orta
dan 1765 Fikriye. Samsun lisesinden 1001 
Recai, Ankara 1stiklil okulundan Sezai 
Sen, Ankara Ulus okulundan 572 Şahende, 
İstanbul 17 inci ilk okuldan 2S6 Alaaddin, 
Ankara lamet lnöniı okulundan 3 lincll sı
nıfta Adnan, Bolvadin Akıemaeddin oku· 

s inden 531 Macid, Zonguldak orta ~ 
dan 872 Ramazan, Ankara Gazi lisesİJI .... 
767 Abdülkadir, Ankara birinci orta oJlr 
!undan 801 Ahmet, Bursa erkek orta oJlr 
!undan 620 Cemil, Ankara İsmet İnönü r 
kulundan 1238 Galib, Ankara Altın dai rlflfl' 
hallesinde 55 de Azize Ankara erkek lillP 
sinden 567 Şemsettin, Diyarbakır orta olcr 
lunda!1 138 Cezmi, Ankara türk kolejind-. 
189 Emel, 'Ankara erkek lisesinden 151• 
Mehmet, lzmir Karataş orta okulundan 4d 
Hicret, Samsun avukat A. Şükrü oğlu H~ 
yin, Adana yirmi dokuz birinci teşrin ddl 
!undan 101 Lütfiye, İstanbul Kadırp 4 "' 
cü okuldan 46 Metin, Zonguldak tatçı r. 
gulları ticarethanesi posta kutusu +4 ... 
Gungör , Ankara İnönü okulundan 141 'f"' 
şar, Ankara Mimarkemal okulundan 917 ~ 
dogan, Çarşamba Yeşil ırmak okulundan~ 
Aydın. İzmir Karataş Tire kapısı caddlP 
4 numarada Mino Yılmaz, Maraş orta okl' 
lundan 217 Hayati, İzmi r Seydi köy ilk r 
kulundan 385 Nadide, Adana erkek liseli' 
den 166 Salahaddin, Ankara erkek liaes:! 
den 53 Şükrü, Elazığ Atatürk okul~ 
407 Neriman, Ankara İsmet İnönü okul# 
dan 480 Mehmet, Ankara İltekin okulllll"! 
elan 416 Münire, Yozgad lisesinden 290 ~ 
Ankara erkek lisesinden 1069 Vehbi, Bank umum müdürlüğüne devre-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

dilmiştir. Müstakbel lzmir lima
nını Deniz Bank yaptıracaktır .. 
Hazırlanan projelerden birisi 
dört buçuk, ikincisi altı milyon 
liraya mal olacaktır. İkinci pro
jenin kabul edilmesi daha muh

Karsta elektrik ve su 
Bursada hayvan panayırı 

temeldir. 
Yeni limanın inşasına geleeek sene 

başlanacaktır. İzmir tersanesinin ıs
lahı meselesi de ilk hamlede halledi
lecek işler arasındadır. Bu tersane 
İzmir ve civarında işleıyen deniz vası. 
talarını tamir edebilecek bir mükem
meliyette olacaktır. Yeni kadroya gö
re, Hazirandan itibaren İzmir tersa
nesinin fen heyeti çalışmağa başlaya

Şehirde modern bir otel ve gazino 
ile bir de sinema yaptırılacaktır 

Bursa. (Hususi) - Vilayetimizde 
Atıcılar mevkiinde bir ehli hayvanlar 
panayırı açılacaktır. Panayır 10 ma
yısta açlacak ve 10 gün sürecektir. 

caktır. 

Almanyaya sipariş edilen Efes ve 
Sur vapurlarının inşa masrafı yüzde 
70 nisbetinde ödenmiştir. Beşinci tak
sitte bu iki vapurun parası tamamen 
ödenmiş olacaktır. Bu iki vapur tem
muzda limanımıza getirilecektir. 

Kars, (Hususi) - Vilayetimiz ya
kında elektrik ve temiz suya kavuşa· 
caktır. Kars - Iğdır - Sarıkamış da ya· 
pıla<ak elektrik tesisatı uzun zaman
danberi eksiltmeğe konmuştu . Öğ
rendiğime göre, bu işe talip çıkmıştır. 
Bu vaziyete göre, şehrimiz yakında e· 
lektriğe kavuşacaktır. 

İlimizdeki su tesisatı da epey iler
lemiştir. Demir borular da Trabzon. 
dan nakledilmektedir. Su tesisatının 
bu sene muhakkak surette bitirilece· 
ği, halkın temiz suya kavuşacağı an· 
laşılmaktadır. 

Belediye, şehir hayatında bir can-

lılık doğurmak, şehrin mühim ihti

ya~larını karşılamak için modern bir 

otel, gazino ve sinema inşası teşebbü

süne girmiştir. Halk, bu teşebbüsün 

tahakkukunu sabırsızlıkla beklemek· 

tedir. 

Adliyemiz, Sovyet konsoloshane-
Karsta tarihi bir bina 

DurımnbcyJidc ( mdıkçılık 
Balıkesir (Hususi) - Dursunbey ik

liminin fındık yetiştirmeğıe müsaid 
olduğu anlaşılmış ve Giresundan 10 
bin fındık fidanı getirtilmiştir. Fi
danlar Kavacık nahiyesi köylerine 
dağıtılmış ve diktirilmiştir. Dursun. 
beyde ipek böcekçiliği işleriyle de 
uğraşılacaktır. Aynı zamanda Dur
sunbey iklimi anason yetiştirmeğe de 
çok müsaiddir. Bu sahada da çalıtma
lar yapılmaktadır. 

Balıkesirde temsil 
Balıkesir, (Hususi) - Halkevi tem. 

sil kolu tarafından "itaat ilamı" adlı 
komedi muvaffakiyetle oynanmıştır. 

Temsil bir kaç defa tekrar edilmiştir. 

Bahkesirde Merinos şubesi 
Balıkesir, (Hususi) - Şehrimizde 

bir Merinos yetiştirme şubesi tesis e
dilmiştir. 

Alsancak tarafındaki rıhtım kısmı

nı 7000 lira masrafla parke döşenmek
tedir. Antrepolardaki tüccar eşyası
nın muhafazası için yağmurdan aka
cak bir kısım çatılar bu sene tamir et· 
tirilecek, ihracat antrepolarında da 
elektrik vinçleri tesis olunacaktır. 

Ambarlardan bir kısmının zemini be
ton döşettirilecek, böylece malların 

istiflerinde kullanılan el arabaarında 
sürat temin edilecektir. Yaz mevsi
minde tatil günlerinde tnciraltına va
pur seferleri temini düşünülmekte

~nden ~şalanbinaya taşınmıştı~ Bu~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

dir. 

bina güzel, büyük ve ihtiyaca uygun
dur. Adliyenin eski binası da emniyet 
ve seferberlik dairelerine verilmiştir. 

Elazığda bu sene mühim 
işler üzerinde çahşıhyor 
Umumi müfettişlik binası, lise, hastahane, 

cezaevj, köprü, yapılıyor 

Vali ve umumi meclis üyeleri bir arada 
Elazığ, (Hususi) - Elazığ umumi 

meclisi faydalı kararlar alarak top. 
lantılarıua nihayet vermiştir. 

Bu sene büdcesi 383.000 lira olarak 
tesbit edilmiştir. 235.512 lira adi ve 
183.488 lira fevkalade büdce olarak 
kabul edilmiştir. Hesab ve idare işle
rine 74.604 lira, vilayet köprü ve yol 

kurtulmasına yeniden mühim yekun
lar tahsis edilmiştir. 

Elazığ vilayeti bu sene görülmemiş 
bir faaliyet programını tatbika baş
lamıştır. Bilhassa vali Şefik Biçicioğ. 

!unun başkanlığında toplanan kayma. 
kam ve nahiye müdürleri kongresi 
köylünün her bakımdan korunması ve 
kalkınması için mühim kararlar ver_ 
miştir. 

Bu sene EHizığda yarım milyon Ji. 

radan fazla para harcanarak ehemi

yetli inkilab müesseseleri vücude ge. 

tirilecektir. Dördüncü umumi müfet-

işlerine 15.370, maarif 82.092, ziraat 

ve baytar 7280, sıhat ve hayra 26.026 
lira, muhtelif işler için 30.140 Halk· 
evi ve müessesatına, köylere ve diğer 
cemiyetlere yardım olarak 64.830 lira 
ayrılmıstır. Bunlardan başka, Nafıa 
ve hususi muhasebeye; emlak, akar, 
inşaatına, mekteb yapılmasına, köy tişlik binası, orta mekteb lise binası, 
ba~khklarmın kurutulmasiyle köy iki hastahane bir ceza.evi yol v~ köp
halkmın ve vilayetin sivri sineklerdenrüler bu aradadıL 

. \ . .. 

Kayseride Koca Sinan günü 

Kayseri, (Hususi) - Hemşehrimiz Koca Sinanın ölümünün yıldönümü 

münasebetiyle şehrimizde coşkun bir tören tertip edilmiştir. Resim, tören

de toplananları göstermektedir. 

halkevinde temsil 

Bayındır, (Hususi) - Bu sene teşekkül eden halkevimizin verdiği mü

samere muhitte büyük bir alaka uyandırmıştır. Müsamerede (Ya,ayan Ö
lü) piyesi temsil edilmiş, alafranga güreş yapılmış ve müzik parçaları ça
lınmIJtır. Resim, piyesten bir sahneyi göstenncktedir. 

lundan 280 İhsan, İstanbul Beşiktaş Dikili
taş Emirhan sokak 3 No. da İshmail, Adana 
Namık Kemal okulundan 115 Rebia, Adapa
zarı orta okulundan 212 Remzi, Bursa Ö
zel Reyhan okulundan 155 Emine, Adapa
zarı ban altında bakkal Hüseyin Avni o&lu 
Nureddin, İzmir Karataş İnönü caddesi 264 
numarada Öz Türkmen, Ankara Gazi lise· 
sinden 374 Muzaffer, Ankara İsmet İnönü 
okulundan 256 Mustafa, Ankara İstiklal 
caddesi 30 numarada Gürbüz, Bursa Çekir
ge ilk okulundan 64 Nezihe, Bursa Hoca
Ali zade ilk okulundan 438 Yılmaz, Sıvaa -
Kangal cumhuriyet okulundan 89 Turan, 
Ankara erkek lisesinden 105 Müfid, Ankara 
İnönü okulundan 760 Vildan, İstanbul Üs
küdar İhsaniye Altıparmak 142 numarada 
Ahmed Urfa orta okulundan 291 Perihan, 
Ankara' birinci orta okulundan 67 Erdoian, 
Ankara Atatürk erkek okulundan 410 Hüs
niye, Ankara Ulus okulundan 414 Günal, Sı
vas Ziya Gökalp okulu birinci sınıfından 
Ertuğrul, Ankara erkek llsesinden 444 Sa
lim, Elazığ Atatürk okulundan 419 ~elihat 
Bursa Emirbuhari okulundan 119 Sadi, Mer
sin maarif otelinde Turan Koç, Zonguldak 
orta okulundan 922 Akife, Adana birinci or
ta okulundan 48 Veysel, Ankara Necati o
kulundan 950 Ali, Konya lisesinden 805 Ul
vi, Adapazarı orta okulundan 171 Mustafa, 
Ankara Ulus okulundan 575 Hayati, Anka
ra birinci orta okulundan 1030 Müberra, 
Ankara Gazi lisesinden lll4 Vehbi, Adana 
erkek orta okulundan 26 Fethi, Ankara Ga
zi lisesinden 2-D de Ahmed, Ankara Atatürk 
kız okulundan 76 Tevfik, Ankara Etlik ilk 
okulundan Yüksel, Ankara ikinci orta oku
lundan 278 Münevver, İstanbul Edirnekapı 
17 inci ilk okulundan 587 Ahmed, İzmir Ka
rataş berber Sadettin Makas, Ankara Dum
lupınar okulundan 188 Esma, Ankara Hama
mönü Akyol sokak 22 de Nermin, Ankara 
birinci orta okulundan 1258 Akile, Ankara 
ikinci orta okulundan 592 Esma, Ankara 
Hacıbayram Gazianteb sokak 2 numarada 
Münevver ve kardeşi Kenan Biricik, Anka· 
ra Dumlupınar okulundan 332 Nejad, Di
yarbakır Gazi caddesi Terzi Enver yanında 
Mustafa, Adapazarı orta okulundan 419 
Mehmed, Düzce Namık Kemal okulundan 
61 Hulüsi, Ankara Atatürk kız okulundan 
209 Ümid, Ankara Necati okulundan 1040 
Mehmed, Ankara Birinci orta okulun
dan 1755 Servet Ankara titekin okulundan 
394 Salahaddin,' Ankara erkek lisesinden 
1319 Yavuz, İstanbul Kasımpaşa Bahriye 
caddesinde kahveci Hasan eliyle Sabahad
din, Adana birinci orta okulundan 493 Müm
taz, Ankara lsmetpa!ja kız enstitüsunden 69 
Behiye, İstanbul Kasımpa!ja Kara.man ma
hallesi 165 Zihni, Ankara Necatı okulun
dan 1003 Mualla, Çanakkale orta okulundan 
981 Mehmed, İzmir Karataş orta okulundan 
Musa Bozkurd, Samsun İnönü okulundan 
45 Sabahat, Ankara Necati okulur.Jan 330 
Necli, Zonguldak orta okulundan 841 Hıl
mi Ankara ikinci orta okulundan 695 Emir
ha~. Ankara Necati okulundan 1035 Sezai, 
Çerkeş halkevi başkanı oğlu Ali İhsan, 
İzmir Karataş orta okulundan 237 Nusret, 
Ankara Necatı okulundan 1006 Semire, Zon
guldak Namıkkemal okulundan 160 Mtl
beccel, Ankara Erkek lisesinden 814 Ha
san, Ankara Sakarya okulundan 231 Hayat, 
Ankara İnönü okulundan 554 Burhan An
kara devrim okulundan 207 İlhan, A~kara 
Atatürk. okulundan 118 Haydar, Nevşehir 
cumhunyet okulundan 353 Cevad, Ankara 
Dumlupınar okulundan 579 Muvaffak A
dana birinci orta okulundan 175 Fuad 'An· 
kara devrim okulundan 591 Fahrettin' An· 
kara Yeniııehir yalaz apartımanında 'Jale, 
Ankara türk kolejinden 216 Ricban, Anka
ra erkek lisesinden 1494 Halük, Ankara Ga
zi lisesinden 694 Bülend, Elazığ Atatürk o
kulundan 288 Tekin, Zonguldak Gazi :M. 
Kemal okulundan 527 Zeki, Kırıkkale mer
mi fabrikasında 2928 Mehmet Tezcan, Er-

. maden ilk obhı menna F..rtaiRıı1. Ki-

son lisesinden 849 Vedad, Ankara Midi' 
kemal okulundan 223 Nedret, Ankara ~d.; 
türk okulundan 252 Necmi, Ankara it~ 
orta okulundan 226 Şükriye, Adana birilll"' 
orta okulundan 601 Mustafa Ankara kıs ~ 
sesinden 106 Muazzez, Kay~eri lis~ 
708 Veliddin, Ankara Etlik okulundan ~ 
Necli, Düzce orta okulundan 319 Tur""
İzmir Karşıyaka kız ögretmen okulıuidl' 
370 Nevzer, Ankara İsmet İnönü okul~ 
319 Baki, Ankara erkek lisesinden 340 76.r 
malig Amasya orta oJ..-ulundan 212 CC>fld* 
Ankara Necati okulundan 894 İsmail, i..n)lll 
ra birinci orta okulundan 1097 Müne~ 
Ankara 1s t iklil okulundan 182 Mehdi, Kt# 
ya lisesi orta kısmından 3-A da Zübeyir, IJJ' 
yarbakır lisesinden 781 Mehmed, ÇaycU.
ilk okulundan 101 Abdiırrahiın, Ankara i 
ci orta okulundan 607 Bedia, Ankara 
lisesinden 804 Cevad, Ankara ikinci ona r 
kulundan 134 Muzaffer, Ankara Özel 
zim okuldan 320 İsmet, Ankara Ticaret 
sesinden 384 Halid, Ankara Devrim okul 
dan 665 Hatice, Ankara Kırgız 
Sayram sokağında Hayrilnnisa, Eli.zıi 
okulundan Sühendan, Adana kız lisesi 
38 N eriınan, Ankara erkek lisesinden 1 
Cezmi, İstanbul Eyüp 37 inci okuldan 
Süheyl, Ankara İsmetpaşa mahallesi 
ıin sokağında 2 Yaşar, Ankara ikinci 
okulundan 251 Saadet, Aııkaara ikinci 
okulundan 418 Halide, Ankara Necati 
!undan 1119 Nezahat, Ankara ı ___ ,,,,_ .. r_ 
okulundan 714 Alaaddın, Zonguldak 
vi arkasında 13 numarada Adli, Men 
Kubiliy ilk okulundan 415 Cemil, 
Özbeyler mahallesi Balım sokak 3 de 
ıiz, Ankara erkek lisesinden 1673 M 
Ankara birinci orta okulundan 1597 N" 
Ankara birinci orta okulundan 1585 1 
him, Ankara Necati okulundan 708 
lah, Çankırı Gazi okulundan Sıdıka, 
ra Necati okulundan 1015 Kenan, A,.,..,. 
Türk kollejinden 195 Mübeccel, Ankara 
kek lisesinden 668 Kemal, Afyon orta 
lundan 133 Müberra. Ankara lsmet~ 
enstitüsünden 551 M. Çapçı, Ankara 
lisesinden 695 Muammer, Diyarbakır 
caddesi terzi Adil yanında Raif, Aabra 
bayrak okulundan 84 Kemal, Ankara 1lt 
okulundan 63-4 $i.ikran, Adapazarı C 
riyet okulundan 284 Gundoğdu, Yalvaç 
okulundan 94 Abzdullah, İzmit Necati 
lundan 58 Sedad, İstanbul Maçka 52 inci 
okulundan 360 Gansi, Diyarbakır İsmet 
ncmü okulundan 93 Salih, 1stanba.1 ti 
lisesinden 1153 M. Nuri, Samsun orta 
!undan 157 Kemııl, Adana Gazi Paşa o 
dan 188 Aydın, Bartın orta okulundan 
Sadettin, Ankara Yenişehir Mimar K 
okulundan 659 Sabahat, İzmir Karatat 
sansör Ece apartımanı birinci katında ~ 
kurd, İzmir Karataş orta okulundan 38 C~ 
giz, Sıvas lisesinden 608 Cemal, A~~~ 
raat bankasında Nihad oğlu Aytık, ~ 
İsmet İnönü caddesinde 57 Savaş, Hacıı;.11! 
taş kurtuluıs okulundan 85 Pakize., &••-...-,• 
İnönü okulundan 83 Meliha, İstanbul ~ 
ııiktaş l' inci ilk okuldan 489 Suha, K~ 
süel orta okulundan 1-8 de 4955 Muzaf 
Karadeniz Ereğlisinde Bozana o ~~ 
Yıldırım Kuzucu, Karaisalı merkez ilk~ 
!undan 167 Özkul Kıraç, Bartın cumbari1'""' 
okulundan 305 Melih, Elazığ orta ~ 
daıı 2-3 de Mehmed, Giresun orta o..--
dan 2-C de 166 Hüseyin, Ankara Ulus ~ 
!undan 366 Muhsin, Diyarbakır orta o-
lundan 160 Halil, Bozkır merkez ilk ~ 
!undan 175 Adnan, Kayseri Mimar SinaO _... 
kulundan 42 Kemal, Zile orta okuluoııı"'! . 

128 Ahmed, Mugla orta okulundan 12 ~ 
dırım, Antalya Dumlupınar okulundall .~ 
Lütfiye, İstanbul Fatih Fevzipaşa ca~ 
J 16 numarada Kemal, Tarsus Dumlu~ 
okulundan 17 5 İhsan, Bursa Y enişebiri M' 
metpaşa okulundan 203 Lerzan, Yalvaç~ 
ta okulundan 109 Mehmcd, İzmir K~ 
Tramvay caddesi 248 numarada Yıl~ 
Ceyhan cumhuriyet okulundan 648 il~ 
Tokad - Pazarda Muhiddin Somuncu Jlll'.'~ 
latya lisesinden 921 Fikret, Ankara N 
okulundan 565 Halil, Zonguldak orta 
!undan 908 Coşkun, Ankara Devrim o 
dan 93 Türkan, Gıimüıhane orta okul 
Adnan Aktan, Diyarbakır İsmet pqa 
!undan 4-A da 2 Sami, Sinop - Geyze il 
fa Kemal okulundan 151 Necla, Gui • 
yonu onuncu yıl yatı okulundan Şe 

İzmir • Narlıdere ilk okulundan 202 
Finike parti katibi oglu Necdet, 
cumhurıyet okulundan 277 Mubcccel, 
biye ilk okulundan 126 Rahmi, b 
Taksim Sıraserviler 4 numarada Ali 
rek, Kayseri lisesinden 18 Mehmed 
Ordu Vona nahiyesi ilk okulundan 100 
zahat, Ankara birinci orta okulundan S 
jad, Rize orta okulundan 1-C de %29 
dullah, Suşehri cumhuriyet okulundaO 
Nihad, Trabzon Boztepe okulundan 97 
lek, Hayrabolu il kokulundan 655 
Amasya orta okulundan 249 Nermin, 
karahisar İstiklal okulu öğretmeni 
kızı Gönül, Muğla orta okulundan -IP"!llıil• 
risli Ali Karademir, İstanbul Gelen~ 
ta okulundan 73 İbrahim, Ankara N 
kulundan 1014 Aysel, Ankara Devrilll 
landan 285 Saika. 
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F örst Vienna • Ankara muhteliti maçı 
.,.. ... , , t t • '''tt t • 

Güzel bir oyundan sonra 

Viyanah sporcular Ankara 
muhtelitini 5-0 yendiler 

Förıt Vienna ve Ankara muhtelit takımları bir arada 
Dün Şehir stadyomunu dolduran 

binlerce seyirci önünde günlerden be
ri beklenilen Ankara muhteliti - Först 
Viyenna maçı oynandı. Yağmura rağ
nıen tribünleri dolduran halk muhteli
t~zi 5-0 gibi geniş bir farkla, yenen 
Vıyanalı futbolcuları takdir ve zevkle 
seyretti. 

Dün daha maç başlayalı bir dakika 
0~dan ilk golünü yapan bu takım. i
k~~~~ devrenin bittiğini bildiren dü
dugun çaldığı saniyeye kadar oyuna 
tainamiyle hakimdi. 
_Yerden ve havadan topu kontrol ve 
luz~lu yere pas verme kabiliyetine 
~ık bulunan ve çok süratli olan bu i
rı yarı, atlet sporcular, sanki bir gün 
:eı 1~t~nbulda çetin bir maç çıkarma
! 1§ gıbı, enerjik ve atılgan oynuyor
d~rdı; ~nkara muhtclitl güzel t'Cşkil e-

lıniştı. İkinci golden sonra forvette 
nıuvaffak olamıyacağım anlayan Ha
&annı .tavsiye ettiiimiz tekilde, der
hal santrhafa geçmesi ve ikinci devre
deki ufak değişiklik çok yerinde oldu. 

Çocuklarımız, maçın başından sonu
na kadar maneviyatlarını bozmadan, 
gayretli ve güzel oynadılar. Buna rağ
ınen yenildik. Bu yenilmenin birçok 
sebepleri vardır. Bu sebeblerden en 
~ta geleni, misafir takımın oyun sis
~nıinin futbol seviyemizin çok üstün
de olmasıdır. 

İkinci mühim bir sebeb, takımı teş
kil eden futbolcular arasındaki vücud 
v~ bilhaaaa boy, siklet farkıdır. Dün 
dıkkat ettik; bizimkiler viyanalı genç
ler yanında çocuk gibi kalıyorlardı. 

Üçüncü bir nokta takım insicamıdır. 
Bizim muhteliti teşkil eden gençler, 
bu maç vesilesiyle onbeş gün evel bir 
araya gelmişler ve birkaç ekzersiz 
Y~pmışlardır. Viyenna oyuncuları ise, 
hır arada uzun müddet oynamanın 
verdiği bir alışkanlıkla paslaşıyorlar
dı. Herkes arkadaşının oyun tarzını a
d~makıllı biliyordu. Pasları adeta gö
zu kapalı veriyorlar gibi görünüyor
lardı. Bundan başka bizimkiler sahaya 
acemi kaldılar. 

İleriden beri biliriz ki deplasman 
Y'apan takımlar sahalara yabancı kalır
lar ve sahaya alışıncaya kadar falso 
Yaptdar. 

Dün, yıllardanberi çimen saha
lar üzerinde oynayan viyanalılar, sa
hayı derhal benimsediler. Ankara 
In':hteliti ise çimenli sahada yalnız 
Yagmursuz ve kuru havalarda birkaç 
~ere. oynayabilmiş gençlerden mürek
l eptıi.' Onun içindir ki dünkü maçta ıs
ak Çımenler üstünde her topa çıkışla-
rında patinaj yaptılar. 
kaMa~lu~.iyeti tabii görüyorduk. Fa
ha t dunku kadar geniş bir gol fırsatı 
. tırrmıza bile gelmiyordu. 0-5 lik ne
tıceden sonra, bize teselli veren nokta 
~d~r: ankaralılar güzel bir maç sey
ettıler ve futbolcularnnız da usta bir 
~kırndan birçok şeyler öğrendiler. 1-
b~raf etmek lazımdır ki yalnız sporun 
ır Şubesi olan futbolda değil, diğer 

Şubelerinde de oldukça geriyiz. Çalış
~k ve bunun gibi daha birçok temas
ar Yapmak mecburiyetindeyiz. 
Şimdi maçın tafsilatına geçelim: 

Hakem ve takımlar 
Atletizm müsabakalarının sonu alı

nırken evvela misafir takım, onların 
arkasından Ankara muhtelitini teşkil 
eden gençler sahaya çıktılar ve halkı 
selamladılar. Hakem. İzmirli B. Saim
di. 

.Ankara muhteliti evelce bildirdiği
Il'lız şekilde sahada şu kadro ile yerini 
aldı: 

Fuad (Muhafız gücü), Saffet (Mu
hafız gücü) - Ihsan (Gençler birli
ii, Celal (Harbiye) - Cihad Muba -

Viyanalılar • bugün Ankara 
Gücü ve 

Gençler birliti 
muhtelitiy/e 

karıılaıacaklar 
fız gücü) - Ke§fi (Gençler birliği), 
Mücahid (Hı:rbiye) - Hasan (Genç 
ler birliği) - Rıza (Muhafız gücü) 
-lzzçt (Harbiye)-Muşt~fa (Genç 
ler birliği). 
İçlerinde birçok defalar enternasyo

nal olmuş değerli fut.bolcular bulunan 
Först Viyenna takımı da şöyle sıralan
dı: 

Havliçek, Koller - Smava, Sa•
don - Hofmann - Mahu, Molzer
Ariman - Fiter - Baryli- Ka.d
ner. 

Birinci '1akika, birinci gol 
Şiddetle esmekte olan rüzgara karşı 

oynamaya mecbur kalmalarına rağmen 
top viyanalıların ayaklarında ve bir an 
içinde kalemiz önlerinde göründü. 

Merkez muhacimin sol içe geçirdiği 
top, soliçin ani bir ıtütü ile Ankara ~ğ
larına takıldı. Bu suretle 10-12 sanıye 
kadar çok kısa bir zaman zarfında ve 
büyük bir maharetle yapılmıştı. Der
hal Viyananın hakimiyetine geç~n o~ 
yunun kalemiz için oldukça tehlikelı 
olacağı aşikardı. 

İlk akınımız soldan oldu. Ankaranın 
yaptığı bu çok sıkı inişi Viyana müda
faası büyük bir zorlukla ve ancak kor
nerle durdurabildi. Fakat atılan kor
ner bir netice vermedi. 

9 uncu dakikada tekrar Viyana kale
si önlerine gelen akıncılarımız, soliçin 
ofsayd vaziyetine düşmesi yüzünden 
elde ettikleri mükemmel gol vaziyetin
den istifade edemediler. 

ikinci gol 
Kalemize ,biribiri arkasına akın yap

maktan hali kalmayan Viyana takımı, 
ikinci golünü 14 üncü dakikada sağiç
leri vasıtasiyle yapmaya muvaffak ol
du. Oyun bu suretle daha ziyade viya
nalıların baskısı altında ve büyük bir 
süratle devam ediyordu. 

25 inci dakikada mhtelitimizin Vi
yana kalesine yaptığı bir ini~ de Kü
çük Mustafanın ayağmda ziyan oldu. 

Biribiri arkasına yediği iki golden 
sonra biraz kendini toparlar gibi görü
nen kaleci Fuadın yaptığı birkaç gü
zel müdahale gollerin ziyadeleşmesine 
mani oldu. 

30 uncu dakikada muhtelitin tekrar 
sağdan inkişaf eden hücumunu Viyana 
müdafaasının hatalı durdurması üzeri
ne hakem firikik cezası verdi. Bu su
retle firikikten gelen top kale önlerin
de takımımız lehine güzel bir vaziyet 
ihdas etti ise de Hasanm havadan bir 
vuruşu meseleyi halletti. 

Muhtelitin, Viyana kalesini sı~s~k 
ziyarete başladığı sıralarda kalecının 
bloke edemiyerek elinden kaçırdığı 
toplara çok ağır hareket eden muha
cimlerimiz yetişemediklerinden istifa
de edemediler. Bu şerait altında devam 
etmekte olan maçın ilk kısmı 2-0 viya
nalıların lehine neticelendi. 

ikinci devre 
İkinci devrede Ankara takımında u

fak bir iki değişiklik yapılmıştı: 
Sol müda'faaya Sabri, sağ muavin ye

rine de Nihad getirilmişti. 
Bu devre de ankaralılar viyanalda-

Muhtelit takım kaleci•i Fuad 
( Muhalızgücii) 

rın oyun tar.zlarmı kabul etıtilrlerinden 
ve şiddetini artıran rüzgarın da aleyh
lerinde olması viyanahların işini ko
layalştırıyor, buna mukabil de müda
filerin yükünü bir kat daha ziyadelcş
tiriyordu. 

Vriincü ve dördiincü gol 
Ankaranın devam etmekte olan bu 

oyunu karşısında çok iyi istifade et
mesini bilen Viyana takımının şütör 

fırsatçı soliçi sıkı bir vuruşla 7 inci da
kikada takımına yeni bir gol daha ka
zandırdı. 

9 uncu dakika: viyanalı muhacimler 
gene Ankara kalesi önlerinde .. Merkez 
muhacimin çok uzaktan çektiği şilt, 
kaleci Fuadın ofsayd düdüğü çalındı
ğına zahip olarak durması neticesinde 
top kolaylıkla dördüncü defa ağlara 
takıldı: 

Dördüncü golü de bu suretle yiyen 
ankaralılar yüksek bir oyun çıkaran 
Viyana takımı karşısında, bocalamaya 
başladılar. Öyle ki kale yakınlarında 
fırsatçı olarak tanınan Rıza bugün en 
beceriksiz bir oyuncu gibi ayağına ge
len fırsatları kaçnmakta sanki ısrar e
diyordu. 

Beşinci of sayd gol 
15 inci dakikada solaçık bariz bir of

sayd vaziyetinde aldığı p.asl~. takımı
nın beşinci golünü sıkı bır koşe vunı
şu ile yaptı. Bu gol halk tarafından ıa
lıkla protesto edildi. Fakat, olan olınUf 
ve maç yeniden başlamı~tı. . . . . 

Büyük bir enerji ile yenıden t~li_ını 
denemeğe kalkan takımımız ~slıne 
ender tesadüf edilC'll çok güzel bır gol 
fırsatı daha kaçırdı: . 

K. Mustafa kendisine atılan hır P~~ 
.. d fıı kovalayarak, karşısına çıkan ınu ~ 

de atlattıktan sonra Viyana kalesıne 
doğru süzüldü. Kaleci muhakkak olan 
bu gole mani olmak için yerinden frr
ladı. Fakat Küçük Mu~tafa bunu da 
meharetle geçerek henüz yerde yatan 
kaleciye rağmen boş kalan kaleye yap
tığı vakitsiz ve isabetsiz bir vuruşla 
takımınm yegane şeref sayısını kaçır
mış oldu. 

Oyunun sonlarına ooğru gene ~ 
Mustafanın Viyana kalesine gönder~
ği top golposta çarparak geri geld~. 
Fakat güzel oynayan Viyana müdafı
lerinin uzun vuruşlariyle kaleden u
zaklaştırıldı. 

Oyunun bundan sonra.ki kısmında 
netice üzerinde bir değişiklik olmadı
ğından maç bu suretle S-0 viyanalıla
rın galibiyetiyle nihayetlendi. 

Viyanah futbolcular Ankara gücü -
Gençler birliği muhteliti ile bir maç 
yapmayı kabul etmişlerdir. Bu maç sa
at 16.30 da Ankara gücü sahasında ya
pılacaktır. 

Gençler arcuında 200 metrelik koıunun •on anları 

Atletizm teşvik müsabakaları 

Dün öğleden evvel ve 
sonra son neticeler a 1lındı 

Atletizm teşvik müsabakalarına ,.. 
dün şehir stadyomunda devam edil· ,,...,,,.,,---·--
di. Ankara muhtelitinin viyanalılarla 
olan maçı dolayısiyle stadyom çok 
kalabalıktı. Bu kalabalık atletlerimi
zi teşvik etmiş olmalı ki dereceler bir 
gün evveline nazaran daha iyi oldu . 

Teknik neticeler şudur: 

1000 metre (gençler) 
Birinci: Hakkı (Gü) 39. 5/10, İ· 

kinci: Halil (A.G) 3. 10/2, üçüncü: 
İsmail (Gü) 3. 10/6. 

200 metre (geneler) 
Birinci: Hasan (A.G.) 25 6/10, 1-

kinci: Oğuz (M.G) 26, üçüncü (G.) 
26 1/10. 

1000 metre (biiyükler) 

Birinci: Galip (D.Ç.) 2.54, ikinci: 
Adnan (D.Ç.) 2.59, üçüncü Orhan (H) ' 
3. 10/7. 

100 metre (gençler) 
Birinci: Baha (Gü.) 13.6, ikinci: 

Sarııi (Gü) 13. 6/10, üçü.ocü: Nihad 
(D. Ç) 13. 8/10. 

5000 metre mukavemet 
Birinci: Mustafa (M.G.) 17.36, İ

kinci: Selim (D.Ç) 17.53, üçüncü: A- 1 
li (M.G) 17 .56. 

80 metre (kızlar arasında) 
Birinci: Meliha (B. T. O.) 12 6/10, . 

ikinci: Mebrure (B.T.O) 12 8/ 10, ü
çüncü: Pakize (B.T.O) 13 5/10. 

Sırıkla irtifa 
Birinci: Mehmed (G) 3.10, ikinci: 

Selçuk (H.) 2.95. 

El topu atma (kızlar) 
Birinci: Meliha (B.T.O) 43.13, i. 

kind: Nevber (B.T.O) 42.37, üçüncü: 
Fahamet (B.T.O) 36.84. 

Cirit atma 
Birinci: Suad (G.B) 42.13, ikinci; 

Turgut (H) 39.19, Hüseyin (H) mil· 
sabaka harici 44.04 e atmıştır. 

Uzun atlama (kızlar) 
Birinci: Meliha (B.T.O) 3.79, i

kinci: Pakize (B.T.O) 3.40, üçünıcü: 
Fahamet (B.T.O.) 3.39. 

U :sun atlama (büyükler) 
Birinci Semih Lütfi (G.B.) 5.87, 

ikinci: Faik (G) 5.63, üçüncü Feyyaz 
(H.) 5.58, 

Uzun atlama (küçükler) 
Birinci: Hayri (D.Ç) 5.09, ikinci; 

Hayri (D.Ç.) 4.82, üçüncü: Nihad 
(D.Ç) 4.72. 

3.10 metreyi CZfan MehmeJ (Ga
latcucıra.)') -.a atlGJlqı ar-.c ı ılır 

' 

Dünkü müıabakalardan 
muhtelif görünüıler 

-7-

İstanbulda 
dün hususi 

maçlar yapıldı 

Güneı Anadolu hisar kulübüne 
yenildi 

İ•tanbul, 17 (A.A.) - Soğuk 'tlll 

yağmurlu geçen paza:.ı~. yegane fut
bol hareketleri Kadıkoyunde Fener
bahçe stadında yapılan maçlar olmu•
tur. 

tık maçı önümüzdeki hafta .. An~
ra seyahatini yapacak olan Guneşlı
lerle Anadolu hisarlılar yaptılar. 

Güneşliler sahaya şu kadro ile çık
tılar: 

Sefa - Yusuf, Ceıat • İsmail, Rıza, 
İbrahim - İlyas, Necdet Salahaddin, 
Murad, Canbaz. 

Milli küme maçlarında kulübleri
ni temsil eden takım ile oynamama
larına rağmen, güneşlilerin kazanma
ları ihtimali muhakkak sayılıyordu. 

Oyun tahmine uygun bir se~ir ta
kib etti. Fakat netice ne tahmınlere, 
ne de oyunun cereyan tarzına uygun 
düşmedi. 

Güneşli1er her iki devrede de hi
kim oynadılar. Fakat birinci devreden 
3-2 mağlUb çıktıkları gibi ikinci dev
rede de vaziyetlerini kurtaramadılar 
ve sahadan 5-4 mağHib çıktılar. 

Fener -1. Sporu 9 : O yendi 
İkinci maç daha mühimdi. Onü • 

müzdeki hafta Galatasarayla karşıla
şacak olna Fenerbahçe takımı, dün 
Galatasarayı 1-0 mağllıb eden İstan-
bul sporla oynuyordu. . 

Fenerliler sahaya 9u kadro ıle çık.. 
tılar: 

Hüaameddin - Faruk, Lebib -
RefMI, Ali Rıza, Necdet - Niyazi_ 
Naci, Yatar, Bülend, Orhan. 
İstanbul apor takımı da: 

Meccli - Hayri, Hasan, - Enia. 
Tank, Faruk - Kemal, Adnan, Bah
ri, Nejad, lamel. 

Oyun tamamen fenerlilerin tazyi
ki altında gec;ti. Fenerliler, birinci 
devrede yorulmadan iki gol çıkardı
lar. Birinci sayıyı Niyazinin bir orta
layışını kafa ile ağlara takan Bülend 
yaptı. İkinci golü de Naci 25 metre
den yolladığı bir şiltle kazandı. İstan. 
bul sporlular canlı bir oyun çıkaTdı
lar. Bu gayret sayıların artmasına ma 
ni oldu. 

Fenerliler ikinci devreyi daha ka
hir bir hakimiyetle oynadılar. Dör • 
düncü dakikada Yapnn attığı üçün.. 
cü golden sonra 9 uncu dakikada Ya
şar dördün<:Ü, 13 ürn:ü dakikada Naci 
beşinci golü çıkardılar. 

İstanbul spor müdafaası bütUn 
gayretiyle çabalıyor. Biribirini talrib 
eden Fener hücumlarına karşı koya
mıyordu. Çok iyi bir anlaşma ile oy
nayan ç~nerliler on yedinci dakika. 
da Nacinin ayağiyle altıncı gollerini 
attılar. 

Fenerlilerin tazyiki İstanbul 8]>01'

luları nefeı aldınnıyacak hale getir
miıJti. Netekim Yaşar yedinci, Naci 
sekizinci golleri de kuvvetli şiltlerle 
attılar. Devrenin sonlarına doğnı Ba
lend de dokuzuncu golü attı ve ~ 
9-0 Fenerlilerin lehine bitti. 

Yedek ,ubaylılar Barutgücünii 
yeridiler 

İstanbul, 17 (A.A.) - Bugün Ba
rutgücü ıahaaında Barutgücü ile ye
dek subay okulu arasında bir futbol 
maçı yapılmıttır. 

Saha oldukça kalabalıktı. Oyunun 
ilk devresinde hakim bir oyun çıka-

1 ran yedek aubayhlar devreyi 3-0 bi
timıitlerdir. 

ikinci devrede oyun mütevazin bir 
cereyan takib etmit ve bu devrede iki 
takımda birer gol yapmışlardır. Ne
ticede yedekwbaylılar sahadan 4 - l 

1 galib çıkml§lardır. 
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Balkan basın 
konferansında alınan 
mühim kararlar 

' (Başı ı. İİ1ci sayfada) sı değil, hepimize aid olan bir dav§. h bir işe elini koymuştur. Bu da ka-ı dır.,. 
fi değildir, yeni nesilleri Balkan bir· Konferansın fikirlerine terceman o
liği zihniyetiyle yeti~tirmek için böy- lan bu sözler, balkanlardan bütün ciha
le zararlı yazıların mekteb kitabların · na yüksemif büyük bir sulh ihtarıdır. 
dan çıkarılmaşı ile iktifa edilmeme. Kendi sulhları ve cihan sulhu uğrunda 
meli, ilk okullardan başlayarak bütUn çalışan altmıf milyonluk büyük bir it
mekteb kitablarına Balkanlıları biri- tifak, sulh metodlariyle yürütülen bir 
birlerine sevdirecek yazıların konma- davaya cihan muvacehesinde iftiraki
aı da temin edilmelidir. Bunun da ni ilan etmit oldu. 
konferansın kararları arasına konma- Hataydaki ırkdaflarumzı abden ta-
sı ihmal edilmemiştir. nınmıf olan istiklallerine kavuıtur-

Bugün türk çocuklarının ellerine mak yolundaki davamıza kartı göste
venniş olduğumuz kitabların hiç bir rilen bu iltihak kararı, Balkanlılar a
sayfasında, bu yüksek insanlrk idea· rasındaki tesanüdün yeni ve büyük 
linin gelişmesine zararlı olacak tek bir tezahürüdür. 
bir satıra rastlanmaz. Bütün Balkan Beş altı yıllık bir mazi ve sayılı te

mekteb kitablarını da aynı §ekilde maslara rağmen kendilerini çok eski 
görmek bu asil harekette ilk adımı at- dostlar gibi sevdiğimiz müttefik mil
mış olanlar için eşsiz bir zevk teşkil Jetler matbuatının saym ~iyetleri 
edec~kti~. . .. .. .. arkadaşlarımız yugoslavyalı Yuvan_o-

Sıyası komısyon, kultur munase· viç, Lukoviç, Svetovski, Ancelkovıç, 
betlerini artırmak ve kolaylaştırmak Monsenyör Kubar, Katiç, Tokoviç, De 
maksadi~l~ Ba~_kanl~r ar~sı e.serler çı· niç, Yunanistanlı Dr. Zarifis, Seferya
karmak ıçın dort mılletın kıtab bası- dis ve Vekarellis ve rumanyalı Dragu, 
cılarını harekete getirme!i ~ü'ü~ Nasta, Besarya, Gonkapol, Dimitriyes
müştür; bu gibi eserler, dırektıflerı. ku ve İyenskunun hatıralarım ve yük
ni, Türk Tarih Kurumu ile diğer Bal- sek bir hulUsu niyet ve karşılıklı ina
kan memleketlerinin bu kuruma ben- nışa müstenid çok kıymetli mesai işti
zer salahiyetli. ili~ müe~s~seleri_n~e.n raklerini unutmıyacağız. 
almalı ve kendı mılletlerının tarıhı ı-

NQfid Uluğ 

Çin kıtafarının kazandığı 

son mu· rvaffakiyetı karşısında 
Bisiklet yar11ları 

lngilterenin bir tavassut 
yapması ihtimali var 

Dün Vites müsabakası yapı ldf 

Paris, 17 (A.A.) - Çinin son askeri 
muvaffakiyetleri hakkında başmakale
sinde tefsirlerde bulunan Lö Tan ga
zetesi ,vaziyetin §imdi 1ngilterenin tc
fobbU.s etmek üzere bulunduğu tavas
suta elverişli olduğunu tahmin etmek
te ve general Çiangın Çin kuvvetlerini 
toplıyarak bunlarla yalnız çete harbı 
yapmaya değil, aynı zamanda taarruza 
gcçmeğe muktedir muntazam kıtalar 
halinde .birkaç milyon kişilik ordular 
vücuda getirmeğe muvaffak olduğunu 
kaydetmektedir. 

Çan Kay Sek' in muvaffakiyeti 
Lö Tan gazetesi diyor k: : 
"Dokuz aydanberi ilk defa olarak 

Çinliler hakiki ehemiyeti haiz muvaf
fakiyetler elde etmişlerdir. Bunun şe
refi bila tereddüd yalnız ordularını 

Bir tavassut, iyi netice verir mi? 
Birçok yabancı mahfillerinde şim

diki vaziyetin tabii olarak iki tarafı 
ihtilafın hallini aramağa sevketmesi 
lazım geldiği ve şimdi yapılac;ak bir 
tavassutun bundan evelki teşebbüsler
den daha muvaffakiyetli neticeler ver
mesi ihtimali olduğu söylenmektedir. 
Bu münasebetle alman teşebbüsünün 
muvaffakiyetsizliği zikredilmektedir. 
Ve İtalyanın o zamandanberi bir se
mere vermiyen gizli te~ebbüslerde bu
lunduğu ilave edilmektedir. Bazı ni
şaneler İngilterenin de, şimdiki ahval 
dolayısiyle iki tarafın bir uzlaşma for
mülü derpiş etmeğe temayül ettikleri 
mülihazasiyle, Çin ve Japonya nez
dinde karakteristik bir siyası faaliyet
te bulunduğunu gÖ6tennektedir. 

grup halinde toplamakla kalmayıp Japonya Hankov hükümeıini Dünkü yarı§lardan bir görünü§ 
bunlara nisbeten kuvvetli vasrtalarla 
teçhiz eden Çankayşekin şahsi teşeb- tanımıyor Bisiklet ajanlığı tarafından tertib ve 30 Kamuran (AJG.) 
büsüne racidir. Bununla beraber bu hususta henüz ilan edilen vites ekzersisleri, dün sa- 31 Osman (G.) 

resmi bir teşebbüs mevcud olmadığı da bah Akköprü suvari karakolu önünde 35 Alaaddin (A.G.) 
Sovyetler Çine tayyare ilave edilmektedir. Bundan başka, Ja- bir kilometre mesafe üzerinde yapıla- 39 Halid (G.S.) 

veriyorl.ar ponya Hankov hükümetini tanımaktan caktı. 18 bisikletçinin hazır bulunduğu 47 Mehmet (G.) 
Çinlilerin Hongkov tarikiyle iaşe imtina ettiğini resmen bildirmiş oldu- bu ekzersizlere sabah saat onda hafif 59 Faruk ('G.) 

edildikleri zannedilmektedir. Diğer ğu için bu yolda yapılan teşebbüslerin bir yağmur altında başlanmışsa da 59 Muzaffer (M. G.) 

1 
6 
1 
8 
9 

10 
10 

le medeniyetlerinin müttefikleri tara· 
fından öğrenebilinmesi için dört dil
le bastırılmalıdır. 

... ** 
Cihetten çinlilerin büyük muvaffaki- büyük mücı.külatla karşılaşacabaı ehe- şiddetini gittikçe artıran yağmur, ek- I 

r · d · ka b k stanbulda bisiklet yarışl.an yetler göstermeğe muktedir hava kuv- miyetle kaydedilmektedir. zersislerın evamına un n ıra ma-
vetlerine malik olmalarında Sovyetler Bununla beraber, netice olarak Uzak dığmdan hakem heyeti karariyle baş • 

BugünUn matbuat çalışmaları· 

nın hududu, gazete ve mecmuaların 
yapraklariyle çerçevelenmiy?r· .. M.~t
buat denince, derhal en genış olçude 
fikri çalışma batıra geliyor. Telgraf 
ajanslarımızın mesailerinin inkişafı 
ile beraber, bütün telgraf ve telefon 
hatları üzerinde Balkan birliği fikri
nin tamimi yolundaki her hareketin 
her nevi kolaylık ve ucuzluğa mazhar 
olması konferansın dileklerinin tek
nik cephesini teşkil ediyor. 

Dr. Aras geliyor geniş mikyasta imil olmuşlardır.,, şark diplomasisinin müşkülatı izale e- kabir güne bırakılmıştır. 
Lö Tan şunları ilave etmektedir: decek bir çare bulacağı ümidi izhar e- Bir hafta geri bırakılan seri yarışla-

İstanbul, 17 (A.A.) - İstanbul bi
siklet sürat yarışlarının dördüncüsil 
dün yapılmıştır. 

(Başı 1. inci sayfada) 

Rıhtımda bir bölük asker selam 
resmini ifa etmiştir. 

"Bu hadiselerden japon teşebbüsü- dilmektedir.,, rm altıncısı, 24.4.1938 pazar günü sa-
nün tehlikeye girdiği manası çıkarıl- bah saat dokuzda başlamak üzere 75 ki-

Müsabaka, Mecidiye köyünden ba~
lamış Trabya yokuşundan inilerek 
Boyacıköy asfalt yolunun sonundan 
dönülmüş ve Büyükdere tayyare han
garına gidip gelme ve oradan gene 
Trabya yokuşundan çıkılarak ?ı.'"' c •• di
ye köyündeki likör fabrikası önünde 
sona ermiştir. Mesafe 40 kilometre ü
zerinde idi. Alman derece bir saat on 
dört dakikadır. 

mamalıdır. Fakat japonlar büyük güç- Hankoıı bombardıman edildi lometre mesafede ve Çubuk köyü yo-
lüklerle karşılaşmakta ve mücadele Hankeo, 17 (A.A.) - Japon tayya- lunda yapılacaktır. 

Vekilin geçişinin resmi mahiyette 
olmamasına rağmen Beyrut halkı ha
zırladığı ipekli türk bayraklariyle ve 
''yaşasın Atatürk ve yaşasın Aras,, 
sadalar\yle coşkun ve kalbi tezahür· 
terde bulunmuştur. 

daha çok devam etmek tehlikesini gös- releri, gece yarısından beri Hankeu'yu Bugüne kadar yapılan beş yarış ne-
termektedir. dört defa bombardıman etmişlerdir. ticesine göre bisikletçilerin onuncuya 
---------------- kadar olan puvan vaziyetleri aşağıda 

gösterilmiştir: Katalonyadaki büyük 
Uç Balkan merkezinin radyo ser. 

viıleri mükemmelleşmiştir. Bize ge
lince, yeni Ankara radyosuna kavuı
tuğumuz zaman dört Balkan dili ile 
yapacağımız neşriyat ile balkanlı ai· 
leleri sofraları başında ve sıcak oda
larında bizi dinler bulacağız. Nete 
kim Balkan merkezlerini dinlemek 
birçoklarımız için 'imdiden idet ol-
muştur. · 

Yeni Ankara radyosunun programı
nı hazırlarken Balkanlarda birçok din
leyicisi olduğunu hesaplamayı şimdi
den göz önünde bulundurmalıyız. 

Balkanların sevimli gazetecisi Vre
mcnin siyasi muharriri Svetovskinin 
gazetecilerin karşılıklı olarak Balkan 
merkezlerinde bulunmaları ve kolay
lıkla seyahat etmeleri yolun<laki ~ra -
tik teklifleri, Balkan mer ... ~ı.lerınde 
Türkiyenin de matbuat ataşeleri bu
lundurması yolunda Atina konferan -
aından müdevver dilek ve arkadaıımız 
Neşet Atay'ın gene Atina konferansın 
dan beri ileri sürdüğü Balkanlararası 

bir film senaryosu müsabakası açılma
sı hususundaki faydalı teklifi ve hatta 
bunlara ilave olarak balkanlı sanatkar
ların ve heyetlerin Balkan merkezle· 
rinde konserler vermesi ve bu merkez
lerde müşterek veya münferid resme 
ve diğer güzel sanatlara aid sergil~r 
açılması ve balkanlı grupları? temsıl
ler vermesi hatıra gelmektedır. 

.Y.** 

Ali komiser, k~künde vekile bir 
öğle yemeği vermiştir. 

Türkiye 00, konsoloaluğunda 
Gençliğini ve taheilini burada ge

çiren vekil birçok eski dostlarının ve 
halk mümeaaille:-inir. ziyaretlerini 
batkonaoloslukta kabul ve necip his
siyata tetekkUr etmittir. 

Saat 17 de Kont dö Martel kon. 
solosluğa gelerek vekili uğurlamıştır. 

Otomobille Trablus Şam'a hareket 
eden vekil, yollarda köylerde ve bil
hassa Trablus'ta coş;cun tezahürlerle 
karıılanmı!Jtır. Halkın dost ve komşu 
millet vekiline gösterdiği bu alaka 
çok samimi olarak trenin hareketine 
kadar devam etmiştir. 

Doktor Araa, sabah Haleb'den ge· 
çecek ve Toros ekspresiyle yoluna 
devam edecektir. 

Halebıen geçerken 
Haleb, 17 (A.A.) - Anadolu ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Hariciye Vekilimiz doktor Aras, 

bu sabah Toros ekspresiyle Haleb'ten 
geçmiştir. 

İstasyonda Haleb valisi, fransız 
Halcb murahhası, şimali Suriye ordu 
kumandanı, Haleb emniyet umum mü 
düril ve polis müdür\:, vilayet ve ku
mandanlık erkan ve Umerasiyle jan
darma, asker ve polis müfrezeleri ve 
Antakya ve İskenderun'dan gelen he
yetler ve Haleb'te bulunan türk va
tandaşları tarafından çok büyük te. 
zahüratla kartılanmııtır. 

Hizmetçi 

imtihana 
kızlar 

tabi 
İngilterede açılan bir ev eJyası ser

gisi münasebetiyle, hizmetçi kızların 
vaziyetlerini ıslah için bazı teklifler 
yapılmıttır. 

taarruz sona erdi 
Frankistler bundan 

ufak çarpişmalarla 
sonra meseleyi 

halledecekler 
Saragos, 17 (A.A.) - Havas muha

biri bildiriyor : N asyonalist ordu kur
mayı, Akdenize doğru son nasyonalist 
taarruzunun tam muvaffakiyetle neti
celenmesi üzerine, büyük harekata 
pratik bakımdan bir nihayet verilmiş 
olduğu ve bundan böyle ne olursa ol
sun ancak ufak çarpışmalarla işin bi
tirileceği kanaatindedir. Erkanı har
biyenin d ü ş ü n c e s i n e göre, bu, 
16 temmuz 1936 tarihinden bugüne ka
dar biribirini takib eden üç muhtelif 
askeri devreden sonra dördüncü ve son 
devre olacaktır. 

Bir alman 
mahkemesinin 
verdiği karar 

''Yalmclilcrle alışveriş eden 

kimse namusa aykırı hare 

kette bulunmuş olur I '' 
Hükümetçiler gene kuşatıldı! Berlin, 17 (A.A.) - Zelle şehrinin 

Saragos, 17 (A.A.) - Sierra Monte- ziraat mahkemesi şu kararı vermiştir: 
negrello ile Sierra Razasın cenup sırt- "Yahudilerle alış veriş eden bir 
tarını halen ellerinde bulunduran hü- köylü namusa aykırı bir harekette bu· 
kümetçiler, hemen hemen muhasara e- lunmuş olur.,, 
dilmiş vaziyettedir. Hükümetçiler, Nosyona} sosyalizmin organı olan 
nasyonalistlerin Vinarozdan Tortoaya Die Landpost gazetesi bu hüküm hak 
inmelerini geciktirmek maksadiyle kında tefsirlerde bulunarak alman 
bütün geçitlerde ~ddetle muharebe et- köylü ofisinin yahudileri ziraati ala
mektedir. Nasyonalistler, Tortozanın kadar eden bütün mesleklerden ted. 
düşmesi ile neticelenecek sıkışt_ırma ricen uzaklaşhrmağa gayret ettiğini 
hareketlerine devam eylemektedır. !- yazmaktadır . Bu gazete bilhassa hay 
teri kıtalar, Sierra Montenegrello ile van ticareti yapan yahudilere hücum 
deniz arasındaki bir geçidi ele geçir- etmektedir. Hessen eyaletinde 1933 
mişler ve Lagaleraya 4 kilometre me- senesinde aryen ırkından 455 ve ya
safeye kadar yaklaşmışlardır. Lagale- hudilerden de 360 hayvan tüccarı var 
rada hükümetçiler, nevmidane bir su- dı. Son nüfus sayımına göre 1938 se· 
rette ımıkavemet etmektedir. nesinde bu eyalette hayvan ticareti 

Franki:tt harb gemileri 
Katalonya kıyılarında 

Vinaroz, 17 (A.A.) - Nasyonalist 
harp filosuna mensup birkaç gemi bu
gün Vinaroz'un şimalinde Benikarlo 
sahilleri boyunca gözükmüş ve açıkta 
dolaşmış ise de hiçbir tarafta kara ile 
irtibata çalışmamıştır. 

ispanya hiikümeti Fransa ban 
. kaınm dava etti 

yapan bir tek yahudi kalmamıştır. 

Ziraat vekili B. 

Kurdoğlunun bir izahı 

latanbul konferansı, türk milletinin 
kalbinde çok derin bir iz b~rak~rak ~a
ğılmıştır; konferansın sıyası komı~
yon reisi, balkanlıları müştereken al~
kadar eden harici ve milli meseleler:_ın 
başında olarak Hatay davasının ko~ıs
yon huzurunda izah olunmasını ıste
miştir. Yugoslav matbuatının hak!ki 
mümessili, balkanların değerli _evla?ı 
Yuvanoviçin bu teklifi, müttefıklerın 
biribirinin duygu ve haklarına bağlı
lık ve hürmet göstermeleri bakımların
dan bizi çok mütehassis etmişt~r ~ Bal: 
kan efkarı umumiyesinin . salahıy~tlı 
mümessillerinin derhal iltihak ettı_k: 
teri bu temenni, bir buçuk yıldır b_ızı 
uykusuz bırakan bir mevzua müttefık
lerimizin bütün manasiyle alakalan
dıklarını göstermiştir. 

Komisyonda Talu arkadaşınıız, H~
tay davasının esasını, başından bu~~
ne kadar geçirdiği safhaları ve bugun 
içinde bulunduğu yeni seçim hazırlık
larını beliğ bir dille anlatmıftır. Ko
misyonun verdiği karara göre, bizim 
için hayati olan bu mesele hakkında, 

daha ziyade tenevvür edecek olan müt
tefik efkarı umumiyeler, bundan böy
le daha iyi bir anlayıı ve kavrayışla 
müzaharette bulunacaklardır. Konfe
ransın açık toplantısında sürekli alklf
larla teyid edilen bu karar, Yuvanovii 
çin ayrıllf söylevinde sakin ve vaktır 
dudaklarından dökülen fU sözlerle de 
yüksek bir tezahüre vesile olmuştur: 

İlerisi için göz önünde tutulan bu 
ıılahata göre, İngilteredeki hizmetçi 
kızlar yeknesak bir üniforma ta§rya
caklardır. Hizmetçi kızın muayyen 
bir İ§ müddeti, ana binanın dışında 
ayrı bir ikimetgShı, yapacağı işleri 
tesbit eden bir proğramı olacaktır. 
Resmt bir heyet önünde imtihana ti
bi olacak olan hizmetçi kız, diplomalı 
olacaktır. Evin imiri Bayanla hizmet· 
çi kız arasında aktedilecek olan iş 
mukavelesi esaa itibariyle şunları ih
tiva edecektir: 

Hizmetçi kız günde en aşağı iki 
saat istirahat edecek, iki saat da ye
mek tatili yapacak; sekiz saat uyku; 
haftada iki gün öğleden sonra tama
miyle ter1>eat olacak. Kendine mah
au. banyoau ve elbise dolabı, kabilse 
ayrı bir odası bulunacak ve yılda iki 
hafta gündeliği de tam verilmek sure
tiyle izin verilecek. Şayed bazı gün
ler muayyen müddetten fazla çalı§tı· 
rılacak olursa, bu fazla iş saati, ertesi 
günün it müddetinden tenzil edile
cek. Mükemmel it değil mi? 

Paris, 17 (A.A.) - F.ski İspanya kı
ralı 3 üncü Alfonsun tahttan çekilmesi 
üzerine İspanyaya yapılan ikrazatm 
tesviyesi hususunda bir garanti olmak 
üzere ve fransız hükümetinin talebiy
le İspanya tarafından Fransa bankası
na vaktiyle yatırılmış olan bir milyar 
500 milyon altın frankın iadesini cum
huriyetçi İspanya hükümcti istemiş ve 
Fransa bankası aleyhin. bu bahta bir 
dava açmıttır. 

(Başı 1. inci sayfada) 

öğle vakti vekalet konferans salonun
da kısa bir toplantı yapılmıştı. Bu top
lantıya aid olmak üzere Tan ve Akşam 
gazetelerindeki metinleri aynı telgraf
ları hayretle okudum. Muhabir bana 
veya toplantıda bulunan herhangi ar
kadaşa sorsaydı bu aile toplantısı hak
kında daha iyi malilmat alabilirdi. 
Telgrafın sonunda bana "Ziraat işle
rindeki düşüncem, ziraatten evel zira
atçi yetiştinnektir., dedirtmektedir ki 
bu beyanatımın bilhassa sebebi de bu
dur. Ben "Zirai kalkınma demek zira
atçinin de kıymetlendirilmesi demek
tir,, demiştim ki muhabirin cümlesi 
bundan galat olsa gerektir.,. 

.,_ Bizler, yeni bir lsviçrenin re 
Boğaziçinde doimuş bulunan ve he
pimizin olan bu lsviçrenin dört karl
tonuyuz .... Bunun için diyebilirim ki, 
Hatay meselesi yalnız bir türk davi-

Paris ticaret mahkemesi bu davanın 
salahiyeti dışında olduğunu bildirmiş
tir. 

İstanbul - Edime arasında 
otoray işliyecek 

Devlet Demiryollan Genel Direktö
rü B. Ali Riza Eren İstanbula gitmiştir. 
Genel Direktör, İstanbulla Edirne ara
sında ihdası kararlaşan otoray nakliya
tı etrafıRda tetkiklerde bulunacaktır. 

23 Nisan çocuk ~aınmdan 
sonra bir hafta süren çocuk 

haftası gelir. 

••• 
Sağlam ana babaların yavruları 

sağlam oluor. ' 

Puvan İsmi, kulübü Derecesi 

9 
10 
12 
29 

Eyüp Yılmaz (LG.) 
Nuri Kuş (A.G.) 
Erdoğan ( A.G.) 
Yakup Koşar (D. Ç.) 

1 
2 
3 
4 

Neticede: Süleymaniyeden Lanıbo 
birinci, Feneryılmazdan Torkom ilcio 

ı ci, Galatasaraydan Muhsin üçüncü 
gelmişlerdir. 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııırrırrııl!:. --
~ Türk Hava Kurumu -
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BlRlNCI KEŞiDE: 11 - Mayıs - 938 dedir 

Büyük ikramiye: 40.000 liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık 
ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) liralık iki 

-:c -----------------:= adet mükafat vardır ••. = Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden bu piyangoya = 
:= İftirak etmek suretiyle siz de taliinizi deneyiniz. = 
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Emlak ve Eytam bankasından: 

F.sas No. 

Açık arttırma ve peşin para ile satılık tarla 

Mevkii ve nevi 
Mikdarr 
Metre 2 

Depoziti 
T.L. 

23 Ankara 1Jemirlibahçe civarında Hatıpça
yında eski Kozma yeni Bozkurt un fabri-
kası yanındaki tarla 5773 578 

Yukarıda yazılı tarla 21. 4. 1938 perşembe günü saat on birde peşin para 
ile ve açık artırma usuliyle satılacaktır. 

İsteklilerin o gün dipozito akçesi, hüviyet cüzdanı ve iki vesika fotoğra-
fı ile bankamız Emlak servisine glemeleri. (940) 1901 
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- 18. 4 - 1938 

H i K A y E 
Ava giden avlanır 

da. kapıyı açan Feriha, kocasının arka
r şı Cemali bu saatte karşısında gö
..... unce şaşırdı. Fakat hayretini belli et
....... eden g . b' b .. enış ır te essumle : 
~ Ooo .. Cemal bey, dedi. 

1 enç adam, nasıl karşılandığını an
aı_nak isteyen mütercddid bir tavırla 
eşıkte duruyordu. Bir an ikisi de SU

sup birbirlerini tetkik ettiler. 
r Feriha, Cemalin bu mütereddid ha-
tnden ka d b' .. ı · d" • pı a ır şey soy eyıp on-

llıek · · . 
ıçın gelmıs olmadığım farkede-

rek davet etti: ' 

- Buyursanıza efendim! D. , 
aıına aile toplantılarında karşılat

ttıaya alışmış oldug-u Cemalin kocası-
nuı. 1 , 
. stanbulda bulundug-u bir sırada 

zıya · 
ğin. r;tıne gelmesini neye haınledece-
tn 

1 

1 
ulaınıyor, her halde mühim bir 

d ~e eden bahsetmek için gelmiş ol-
ugunu tahnıin etmek istiyordu. 
~Bu ziyaretin sebebini araftırır görü-

cek bir sükundan kaçznak için Feri-
ha bir müddet havadan, sudan bahset
ti. Kocasından mektub aldığını, iki gü
ne kadar geleceğini anlattı. Cemal, bir 
~ey söylemeden, yüzünde tuhaf bir i
f~dcyle ve hep o tereddüd haliyle, din
lıyordu. Yüzü hafifse kızarmıştı. 

Cemaı, genç kadının bu havai mu
:abesini birden bire keserek, ani bir 

arıa Söze başladı: 
- Feriha hanım bu beklenmedik zi

~~retimin sebebini
1 

izah etmeliyim. Ye
tı.ı öğrendiğim çok mühim bir sırdan 
Sızi de haberdar etmek için geldim. 

h. Feriha, yüzündeki tebessüb birden
ıı:e ·1· d sı ınerek, hayretl ebaşını kaldır-
1. 

-Halbuki.... 
- Şimdi elimde alçaksa, rezilce al-

datılmış olduğumuzu isbat eden delil
ler var .. 

- Nasıl olur, bir türlü inanmak is
temiyorum. Çünkü inanırsam ..• Bu be
nim için o kadar müthiş bir sukut ha
yal olacak ki ... 

- Şu mektuba bakar mısınz? Bugün 
!sta:n.buldaki bir arkadaşımdan aldım. 
İhanetini zan ederim şüpheye maha! 
bırakmıyacak §ekilde tesbit ediyor. 

Cemalin uzattığı kağıdları gözden 
geçirirken, Feriha renkten renge gi
riyor, bayılacak gibi oluyordu. 

- Alçaklar, edebsizler ... 
- Evet alçaklar, bizim safiyetimiz-

den, iyiliğimizden istifade ettiler ve 
bizi rezilce aldattılar. 

Feriha başını avuçları içine almış 
hıçkırmaya başlamıştı. 

Cemal ayağa kalktı, genç kadına 
yaklqtı: 

- Zavallı Feriha, dedi. Bir koca seni 
aldatmak için ne kadar kalbsiz olmalı? 
Fakat ah, seni teselli etmeye kalkıyo
rum. Ya ben, ben de senin kadar tesel
liye muhtaç değil miyim? 

Feriha, hala hıçkırmakta devam edi
yordu. Cemal mütereddid, çekingen 
bir elle onun saçlarım okşadı: 

- Sus, Feriha, dedi, sus. Bak benim 
gözlerimden bir damla yaş çıkıyor 
mu? Bu derece alçalan insanların iha
netine göz yaşı dö!:mek günah olmaz 

mı? 
Feriha birden yerinden sıçradı. 

Haykırı;or, bağırıyor, bir asabiyet 
növbeti geçiriyordu. . 

- Bir sır ki ikimizi evet ikimizi de _İntikam alacag~ım, diyordu. İntı-ay . ' 
d nı derecede alakadar ve ayni derece- kam alacağım. Alçakların yaptığım 

e bedbaht edeceğinden eminim. yanlarına bırakmıyacağım. Sefil yüz-
d ~enç kadının yüzündeki hayret ifa- süzler. 
esı korkuya tebeddül etmişti: Cemal: 

tlla - Beni meraka düşürüyorsunuz Ce- - Evet, dedi, biz böyle istirab için-
l hey? Dedi. Yoksa bir felaket mi?.. de kıvranırken ihtimal şu anda onlar 

ı.;- Korkmayın, bir kaza falan değil, saadet sarh05lu~u içinde yüzüyorlar. 
ll'ı' at ne diyeyim, belki bundan da ehe- Neden? 

1Yetli, bundan da... Feriha: 
aı~ Ne diyorsunuz .. Çabuk söyleyin, - Ona her zaman söylemiştim, de-

a aşkına. di, en küçük bir ihanetini görürsem 
hi; P~ki, söyliyeceğim. Kocanızın aynen mukabelede tereddüd etmiyece
lt enbııe bu İstanbul seyahatini çı- ğim. Sözümde duracağım, görecek al
~asından hiç §Üphelenmediniz mi? çak 1 

n llayır 1 Fakat ne demek istiyorsu Cemal, yanına yaklaşmış ellerini a
aı~~: Ferid, bana şirket merkezinden vuçlarına almıştı. Mendiliyle Feriha-

-gt davet mektubunu göstermişti. nrn gözlerini silerken: 
tt . Evet ama, bu neviden mektubl:a- - Hakkın var, diyordu, hakkımız 
rını~l etmek pek güç değildir, sanı- j var. Onlardan inti~:m. alalı~- .. 

_ p . Ferihanın baŞ.I gogsUne duştu. Genç 
ley'ı ekı ne için gitmiş olabilir, söy- kadının sıcaklığı tatlı bir Mz gibi vü-

n, kuzum ·· ·· k' · d l'\ını. , goruyorsunuz 1 tıtriyo- cuduna duyuyor u. 
Feriha, birden bire, düşündüğü inti

kam imkanının yanı başında durduğu
nu hayretle gördü. Evet, intikamın en 
tatlısı bu şekilde, yani ihanetlerine 
tam karşıhğiyle cevab vermek olacak
tı. Hem bunun için Cemalden iyisini 
mi bulacaktı? Onun için git gide vücu
dunu daha sıkı saran kollara mukave
met etmedi. 

-s k' ll'ıın d a. 1.n olun, Feriha hanım! Kan-
du. a ıkı haftadanberi İstanbulda ol

gu~u biliyorsunuz ... 
hah ani demek istiyorsunuz ki Sa
ll'ıanatıa Cemal... Fakat imkanı yok, a-

Yarabbi ı ... 
hö~ E~et, -~eriha, ben de düne kadar 
ı g e ?ır şupheyi hatta hatırımdan bi
de eçıı:nıiş değildim. Fakat gözlerim
e~ Pe~de düşelidenberi evelce dikkat 
~itn~~ış olduğum bir çok hakikatlere 
c.ar 1 tnana verebiliyorum. Doktor Ne
hir 

1
' sıhhatinde ehemiyete değer hiç 

etzn şe~ olmadığını kati surette temin 
fes .. e~~n~ rağmen karımın alman pro
lşt orunun sözde kat'i tavsiyesi üzerine 
ta anbula gitmekte israr edişi, bir haf· 
l:rıe~onra kocanızın birdenbire o davet 
Z<lJtı tubunu alışı, bütün bunlar, daha o 
geı an bizi şüpheye düşürmesi lazım 
a1tı en delillerdi. Fakat böyle bir şeyi 
de ıı::uza getirmediğimiz için ikimiz 
illi ŞUphelenmedik. Gene de şüphelen
t~rr~cek ve her şeyden habersiz müs-

ve rahat yaşayacaktık. Halbuki .. 

O akşam geç vakıt eve dönerken, Ce
mal içinden kıs kıs gülüyordu. Uzun 
zamandanberi hoşuna giden Ferihayı 
ele geçirmek için ne mükemmel bir ko
medya oynamıştı. Genç kadına göster
diği mektub bir uydurmadan ibaretti. 
Karısının Yakacıkta halasının yanında 
istirahat ettiğini ve Feridin de hakika
ten iş için İstanbula gittiğini pek ala 
biliyordu. İçinde hafif bir vicdan aza
bı da duyuyordu. Karısını ve dostunu 
hiç yoktan ne büyük bir iftira ile it
ham etmişti. Ya günün birinde bu oyu
nu meydana çıkarsa, diye korkuyordu. 

Eve gelince, hizmetçi kadın kendi
sine bir mektub uzattı. Zarfın üstüne 
baktı. Bu lstanbulda bulunan en aziz 

ULUS 

ijmJl•Z•:tmi 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazartesi : Ankara ,, 
Sah : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Çarşamba : Halk ve Sakarya .. 
Perşembe : Ege eczanesi 
Cuma : Sebat ve Yenişehir ,. 
Cumartesi : İstanbul eczanesi 
Pazar : t.1erkez 

HALK ve YENİ 
Sinemalarda matineler 

Hergün 

14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesı 

13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 

11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi gilnlerinden başka 
H A L K sinemasında hergiin hallı: 
matineleri: 12.15 

Film değişme gilnleri: 
P a z a r t e s i ve C u m a •• 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Arıza Memurluğu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi Te
lefon numaraları: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan civa
rı: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba
§T, Bizim takııi: (2323) - Havuz başı: 
Güven taksi: (3848) ; Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291). 

Otobüslerin ilk ve son 
Seferleri 

Sabah 
tık 
sefer 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 
Cankaya'dan Ulus M. na 7.10 

Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 
Dikmen'den Ulus M. na 8.00 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.30 
Keçiören'den Ulus M. na 7.00 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 

Cebeci'den As. fabl ra 7.00 
As. fabL dan Cebeci'ye -.-
Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 
S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.45 
Akköprüden S. pazan'na 8.00 

Akşam 
Son 
sefer 

23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

19.00 
19.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.30 
9.45 

!l U. Meydanı ile İstasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za. 
manları seferler daha sıktır. 

!$ U. Meydanı ile Yeni5ehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her beş dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus Mey
danına dönüşleri sinemaların dağılııı 
.... tıerine Ubidirıer. 

Posta Saatleri 
Posta ııaat 19 a kadar İstanbul cihetine 
m.ektub kabul eder. 
Teahhütlü 18 e kadardır. 

Tren Saatleri 
Haydarpa5a'ya : Her sabah 8.20.Her 

akşam 19,15 ve 19,45 
de (salı, perşembe, cu
martesi Toros sürat.) 

Samsun hattına : Hergün 9,35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün 9,40 
Zonguldak hattı : " 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobüs ,. 16.05 

GONDELIK 
Hicri - 1357 
Sefer: 17 

S. D. 
Güneş: 5 15 

Rumi - 1354 
Nisan: 5 

S. D. 
Akşam: 18 52 

Yerleılirilen gö(ebelerin 
askerliği 

Yerleşmiş ve yerleştirilecek olan 
göçebelerin askerlik muafiyetleri hak 
kında Kamutay iskan kanunu muvak. 
kat encümenine kamutay umumi he· 
yetine verilip, tetkik edilmek üzere 
milli müdafaa encümenine verilen ka· 
nun projesinin, askerlik muafiyetine 
dair olan maddesini, en~ümen, "1111 
sayılı askerlik kanununun bazı mad
delerini değiştiren 2850 sayılı kanu
nun ikinci maddesine ek kanun layi
hası,, halinde hazırlanmış ve ruzname 
ye alınmıştır. 

Teklif edilen madde şudur: "Gö· 
çebelerden hükümetçe yerleştirilmiş 
ve yerleştirilecek veya hükümetin 
gösterdiği yerde yurd tutmuş ve ya
hud tutacak olanlar, yerleşme yerine 
vardıkları tarihte yaşıtları eratı ihti
yata alınmış ise ihtiyata geçirilir. İh
tiyata alınmıyacak olan ve askerlik 
çağında bulunanların muvazzaf hiz
metleri mezkur tarihten itibaren iki 
yıl geciktirilir ve bu hizmetleri en 
yakn piyade ktalamda yaptrılmak ü
zere altı aya indirilir. Yerleşme tari
hinde yoklama kaçağı, bekaya, saklı, 
firari ve izinsiz vaziyetinde olanlar 
cezalandırılmazlar.,, 

dostlarından birinden, Cevaddan geli
yordu. Aç.tı ve hayretle okudu: 

"Dostum, 
"Sana hiç de iyi bir haber v.ermedi

"ğimi biliyorum. Fakat hakikati öğren
"men daha iyi olacağını düşündüm. 
"Karın hemen her gün Feridle bera
''berdir. Bize komşu bir pansiyona gi
"rerlerken kaç defa gördüm. Sana 
"dostça bir tavsiye: Karını hemen ça
"ğırtsan fena etmezsin. Bu kötü habc· 
"rimden dolayı bana gücenme .. 

Sevgilerle: Cevad." 
H1KAYEC1 

Fransa ve İtalya 
Arasındaki nıünasebetlerin 
normalleşmesine doğru 

Maten gazetesi yazıyor : 
"Fransız - italyan münasebetlerinin 

normal hale gelmesi işi iyi bir safhada 
dır. Mesele münhasıran Fransanm Ro
maya göndereceği mümessilin resmen 
akmdite edilmesidir. Bu da basit bir 
formül meselesidir. 

Romada B. Hitlerin ziyareti esna
sında bir fransız elçisinin bulunması 
lüzwnuna dair olarak matbuatta umu
mi olarak gözüken kanaatirı tersine o
larak, Ordr gazetesi, Give im.zasiyle 
yazdığı bir makalede fransız - italyan 
yaklaşması hakkındaki görüşmeleri a
kıl alabi1eceğini, fakat Almanya için 
vaziyetin böyle olmadığını yazıyor. 

Gazete, İtalyanın Fransadan maddi 
hiç.bir şey istemediğini, Almanyanın 
ise diplomasi, politika ve toprak saha
larmda hem de şiddetle geniş tavizler 
istediğini kaydederek: 

"İşte bize büyük elçimizin Alp dağ
larıını ancak B. Hitler Almanyaya dön
dükten sonra aşması mantıki olacağını 
söyliyen sebeb budur.,, diyor. 

Hayati ehemiyeti haiz bir 
hadise 

Figaro gazetesinde Viladimir Dor
meson yazıyor: 

"İngiliz - italyan uzlaşması hayati 
ehemiyeti haiz bir hadisedir. Fransaya 
bundan, icab eden neticeleri s;ıkarmak 
kalıyor. Fransanm bunu yapmak için 
artık bir manası olmayan. Cenevre for
malitelerini beklemiyeceğini umuyo
ruz. Fransa, Habeşistandaki emrivakii 
tanımak için iki sene beklediği halde, 
Avusturyadaki emrivakii on günde ta
nımıştır. Bu, insanı çileden çıkaran bir 
mukayesedir.,, 
Aynı gazetede Bayan Angl ,aynı za

manda heın Berlinle olan tesanüdünün 
sarsılmaz mahiyetini, heaı de Fransa 
ve İngiltere ile işbirliği hakkındaki 
kati arzusunu bildirC'll italyan politi
kasının tered.düdlerini göstererek di
yor ki: 

"İtalyanm, hem alınan endişelerini 
yatrştILmak hem de müstubel bir po
litika ilan etmek arzusu aynı za
manda görülme.kt~dir. Roma politika 
terazisinin vaziyeti budur. Anşlustan 
beri, ilana ve belki de kendi kendine 
itirafa dahi cesaret etmeksizin tornis
tan etmiş görünüyor.,. 

Hükümct artık miskin vazi
yette kalmamalı! 

Pöti Parizyen gazetesinde Lüsien 
· Burg, İtalya ile vasıtasız bir hareket 
derpiş ediyor ve diyor ki: 

"Hükümet artık miskin mülahazalar 
altında k~lmamahdır. İtalyaya elini 
uzatırken bunuın samimi bir surette 
karşılanacağından emin olınalıdır. İ
çind~ bulunduğumuz vaziyet ve şart
lar içinde vasıtasız hareketlerle tered
düd ve ince hesaplardan daha iyi neti
cder elde edilir. Fransa pazarlık eder
se, kaybedilen zamanı kazanmak şöy
le dursun, daha ziyade zaman kaybet
mek tehlikesini göze almış olacaktır. 
Halbuki öyle saatler yaşıyoruz ki, her 
dakikasının kıymetıi vardır ... 

Alman yayılmasına mani 
olacak scd 

Gazetelerin başlıca tefsirleri fran
sız - italyan münasebetlerine teaJ.luk 
etmektedir. 

Jur - eko dö Pari gazetesinde B. Pi
etri: 

"Kollektif emniyet çöktükten sonra, 
mümkün tek politika Streza politika
sıdır." 

Diyor. 
Epok gazetesinde Hanri dö Kerilli 

yazıyor: 

"İngilterenin kendisini Fransaya 
birleştiren bağları bariz bir tarzda tak
viyeye karar vermiş olduğu muhak
kak götürlüyor. Bütün Fransa bundan 
sevinç ve ümid hissedebilir. Uzun za
mandanberi ilk defa olarak, ufuk daha 
az karanlıktır. İngiltere vaziyeti an
lamıştır. Üçüncü Rayıhın velveleli ya· 
yılmasına mani olacak set teşekkül et
meğe başlamıştır." 

R-epublik gazetesinde bayan Edit 
Bdkon diyor ki: 

"Akdeniz havzasında üç imparator
luk camiası yanyana yaşamaktadır ki 
bunların menfaatleri tamamen telif e
dilebilir, yeter ki dördüncü bir sahil 
memleketin - İspanya : menfaatleri
ne riayet etsinler." 

Bir komedi 
Pöpl gazetesinde B. Harmel yazı-

yor: 
"Roma müzakereleri bir komedidir, 

çünkü anlaşmanın esasları önceden 
tesbit edilmiştir. B. Çemberlayn'in 
şahsi politikası anlaşmanın imzasını 

istilzam ediyordu. Buna binaen centil
men anlaşması için ön şartlar koıjul
muş olması muhaldir." 

Muharrir "İıngilterenin izine sadık 
bir surette uymak" isteyen yeni fran
sız hükümetinin politikasını tenkid 
etmektedir. 

Nihayet, Umanite gazetesinde Man
yen im.zaaiyle fU satırlar okunuyor: 

"Faşist blok:u.ıı önünde teslimiyet 
göstermek.le barışın ve fransız menfa
atlerinin müdafaası mevcud olamaz. 
Meydanı demokrasinin katillerine ter
ketmek suretiyle demokrasinin müda
faası mümkün değildir." 

..fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL.. = . 1: 
_ FANFANveKLOD!N : - -- -- -... ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Ankara Merkez Tapu Sicil Mu
hafızhğmdan : 

Ankaranın aşağı eğlence mevkiin
de bir tarafı memlikli Arif ve bir ta
rafı tenekeci kerimesi ve bir tarafı 
yol ve Karabet ve Hacı Ziya karısiyle 
mahdut 4 dönüm miktarında 4/1006 
vergi No: lu tarla bu kere taşçı Agop 
veresesinden metruken hazine namı
na tapuya. tescilinden sonra Cevad'a 
satışı defterdarlıkça istenilmiştir. Ya. 
pılan araştırmada firari namına tapu 
kaydı bulumnadığından yeniden tes
cil edilmek için bu gayri menkulün 
sahipleri hakkında 7-5-1938 cumarte
si günü öğleden sonra mahallinde talı 
kikat yapılmak üzere memur gönde _ 
rileceğinden bu yerle alaka ve ilişiği 
bulunanların bugünden itibaren niha
yet on b~ gün zarfında resmi vesika
lariyle birlikte Ankara merkez tapu 
sicil Muhafızlığına veya tahkik gü
nü mahallinde tahkik memuruna mü
racaatla itirazlarmı bildirmeleri ve 
komşularının aynı gün mahallinde bu-
lunmaları ilan olunur. 2251 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırL. 

~ Sümer Bank Kayseri Bez Fabrikası ·Müdürlüğünden = 
§Halkın sağlam ve ucuz bez ihtiyacmı temin maksadiyle imal~ 
§ etmekte olduğumuz XIV tip anahtarlı kaput ·fiatları: § 
---------------

85 santimlik topu 778 
75 santimlik topu 710 

kuruş 

kuruş 

----------------Satışlarımız fabrika tes1imi ve peşindir. § 
= Fiatlar asgari bir balya içindir § 
E Bu fiatlara yüzde 2 zam suretiyle bir topa kadar perakende ~ 

sabş yapılır. : -- --- Balyalar 20 top · ve 720 metredir ---
------- -- -E Siparişin bedeli fabrikamıza vasd olmadrkç-a : 

: sipariş tediye ve sevkedilmez 644 -

""11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;: 
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İtalya 
Sulh davasına hizmet 

İtalyan - ingiliz anlaşması münase
betiyle Ciornale d'ltalia diyor ki: 

"İngiltere ile İtalya arasında hazı.r
lanan yeni anlaşma iki memleketın 
milli ve hayati menfaatlerini korudu
ğu gibi sulh davasına ve endüstri en
ternasyonal i§ birliğine de hizmet ede
cektir. 

Bu anlaşma Laşka birisi aleyhine de
ğildir. Sonra İtalyan hariciye siyase
tinde bir değişikliği de tazammun ede
mez. Bu siyaset Berlin - Roma mihve
ri üzerine kurulmuştur, ve alman - i
talyan münasebatr bundan kati yen mü
teessir olmamış ve olmıyacaktır. Bu
nun en kuvvetli delili italyan hükiime
tinin müzakerelerden muntazam.an 
Berlini haberdar etmiş olmasıdır." 

Polonya 
İngiliz - İtalyan anlaşmasmm 

ehemiycti 
Kurjer Poranni gazetesi ingiliz - İ

talyan anlaşması hakkında şu satrrları 
yazıyor: 

"Enternasyonal bakımdan bu anlaş
ma büyük bir ehemiyet arzetmektedir. 
Zira ingiliz - İtalyan münasebetleri 
A-.crupa camiasında hayati bir ehemi
yeti haizdir. Bu münasebetlerdeki bo
zukluklar vahim neticelere sebeb ol
muştur. Anlaşmayı hakiki bir memnu
niyetle selamlayan leh miUeti bunun
la iki devletin normal münasebetlere 
döndüğüne kanidir. 

Habeş illıakıııın tasdiki işi 
Keza, Polonya, habeş işine kati ola

rak nihayet verilmesi için bu mesele
nin milletler cemiyeti konseyinin 
programına konulması hakkındaki 9 
nisan tarihli ingiliz notasını da mem
nuniyetle karşılamıştır. Milletler ce
miyetinde lclı delegesinin de bildirdi
ği gibi, Lehistan bu işi kapanmış te
lakki etmektedir. İngiliz - italyan mü
nasebetlerinin tanzimi ve tabeş işinin 
tasfiyesi Avrupada muvazene ve ba
rış yolunda müsbet ve gerçek bir ım.r 
vaffakiyettir." 

Diinkü çapraz kelimelerin 
lıallcdilnıiş JiCkli 

6 

i 

8 
9 

1 2 

Soldan sata: 

ı- Büyük endüstri yerleri. 
z- Fasıla - Rusyada bir deniz. 
3- Deniz kenarındadır; beton ve taştau 

yapılır. - paş~nın kısaltılmış şekli. 
4- Kaşınma ılletı. 
5. Yoğurttan yapılan içki - erkek. 
6- İçilecek şey - dahil olmak. 
7. olmaktan emir - para. 
8- Kunduraların altına mıhlanan demir • 

atrn ayağma <:akılan. 
9. bir nota - facia 

Yukardan aşağıya: 
1- Fran mason~~ bizde söylenilen şekli. 
2· Bal yapan bocek - Hububatın bir ço-

şidi. 
3- içinde bulunduğumuz mevsim - bir no-

ta. 
4- Fidanın büyüğü. 
5- Kan !tocayı birle§tiren mukavele. 
6- Hepsı. 
7- Çok değil - ayağa giyilir kadınlar baş-

larına bağlarlar. ' 
8- İçinde bir çok şeyler bulunan bir tat

lı - kırmızı. 
9- Uyandırmak - eski istihkamlar, 
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18-4-1~ 

RESMİ İLANLAR 
: ·. ~· M. bakanlığı · 

.... ,: . 

Kundura alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Her bir çiftine tahmin edilen 
fiyatı (470) dört yüz yetmiş kuruş o
lan 25.000 ila 30.000 çift kundura ka
palı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

2 - İhalesi 26. 4. 938 salı günü saat 
15 tedir. 

3 - İlk teminatı (8300) sekiz bin 
üç yüz liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (705) ku
ruş mukabilinde M. M. V. satın alma 
komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektublariyle birlikte ihale 
saatından en az behemehal bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

(949) 1979 

Kışhk elbiselik alınacak 

ruştur. 

4 - Eksiltmesi 26 Nisan 1938 salı 
günü onda yapılacaktrr. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecek o
lanların mezk!lr gün ve saatte M. M. 
V. satm alma komisyonunda bulun-
maları Iazrmdır. (977) 1993 

Yeleklik kumaı ahna<ak 
M. M. Vekaleti Satın.Alma Ko

misyonundan : 

1 - Bir metresine tahmin edilen fi
yat (200) kuruş olan (520) metre avcı 
yelekliği kumaş açık eksiltme suretıy
le satın alınacaktır. 

2 - Şartname ve nümunesi her gün 
M. M. V. satın alma komisyonunda gö
rülebilir. 

3 - İlk teminatı (78) liradır. 
4 - Eksiltmesi 30 nisan 938 cumar

tesi günü saat onda yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 

mezkür gün ve saatte M. M. V. satın 
alma komisyonunda hazır bulunmaları 
ilfin olunur. (1039) 2103 

Boz k ,,ufluh umaş alınacak 

fstanbul Deniz Lv. A. 

5.000 fon mazot ahna<ak 
M. M. Vekaleti Deniz Merkez Sa.. 

tm Alma Komisyonundan: 

1 - Talunin edilen bedeli 262.600 
lira olan 5000 ton mazotun kapalı 

zarfla münakasası Z7 nisan 938 tari
hine müsadif çarşamba p,-ünü saat 14 
de vekalet binasında müteşekkil ko
misyonumuzda icra edilecektir. 

2 - 13 lira 13 kuruş bedel ile şart
namesini almak isteyenlerin her gün 
komisyonumuza müracaatları ve mü. 
nakasaya girmek isteyenlerin de 
14380 liralık teminat mektubu ile tek
lif mektupları ve kanuni belgelerini 
havi zarflarını kanuna uygun şekilde 
kapatılmış olarak en geç münakasa 
saatinden bir saat evveline kadar 
komisyonumuza verilmesi. (994) 2015 

Elbiselik kumaş ahna<ak 
Deniz Levazım Satın Alma Komis-M. M. V ek; lcti Satın Atma Komis-

M. M. V ckalcti Sı:ıtın Alman Komis- yon undan : yonundnn : 
yonundan: 

1 - Her bir metresine tahmin edilen 
fiatı 275 kuruş olan 100000 yüz bin 
metre kışlık elbiselik kumaş kapalı 

zarf usuliylc münakasaya konulmuş
tur. 

2 - İl.alesi 25.4.938 pazartesi günü 
saat 11 dedır. 

3 - İlk teminatı (14750) on dört bin 
yedi yüz elli liradır . 

4 - Evsaf ve şartnamesi (13) on üç 
lira 75 kuruş mukabilinde M. M. V. sa
tın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektublariyle birlikte ihale 
saatmdan en az bir saat evel komis-
yona vermeleri. (860) 1871 

Lastik ah nacak 

ı - Her bir metresine tahmin edi
len fiatı (315) üç yüz on beş kuruş o
lan 70000 yetmış bin metre boz kaput
luk kumaş kapalı zarf uı;uliyle müna
kasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 27.4.938 çarşamba günü 
saat 11 dedir. 

3 - llk temınatı (12257) on iki bin 
iki yüz yetmış beş lıradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi 11 on bir 
lira dört kuruş mukabilinde M. M. V 
s:ıtın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
:ie 1erinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektublariyle ihale saatın
daıı bir saat evel komisyona vermelerı 

(859) 1870 

Benzol alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miayonundan : 
1) 35 ton benzol kapalı zarfla eksilt

meye konmuştur. 

1 - Tahmin edilen bedeli (24.300) 
lira olan (9000) metre elbiselik kumaş 
19 nisan 1938 tarihine rastlayan salı 

günü saat 14 de kapalı zarf usuliyle a
lınmak üzere münakasaya konulmuş
tur. 

2 - Muvakkat teminat (1822) lira 
(50) kuruştur. Şartnamesi parasız ola
rak komisyondan her gün alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektublarını en geç belli 
giin ve saatten bir saat eveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon baş
kanlığına makbuz mukabilinde verme-
leri. (1723/888) 1873 

Halat alınacak 
M. M. Vekaleti Deniz Merkez Sabn 

Alına Komisyonundan : 

1 Emniyet -- ıııidirfiği 1 ı Ankara Valiliği 
mektubları 7 inci madde.de yazılı f1 
atte komisyon reisliğine gelmiş 1"' 
luDma6ı şarttır. Post.ada olacak I" 
cik:meler kabul edilmez. (956) ı953 

Göçmen evleri İnşaab 
Kürklü kaput yaphrılacak AnkanL Valiliğinden : 1 

Emniyet Uırnw:n ~ : 1 - Ankaranın Sincan köyünde be-
l - FJde mevC41d tıümunesioe ve hecinin keşif bedeli - 884,91 - lira ol

şartnaınede yazıh ewaf da~ mak üzere - 100 - göçmen evi ve Hay-

Okulla~ .. J 
brta memurları için cuı 200 çoğu mana kazasııun. ikiue, Çerkes höyük, 

382 adet kürklü kaput kapalı zarfla Rumkuş ve Ahrboz köylerinde beheri-
4-5-938 çarşamba günü saat 11 de mü- nin keşif bedeli - 481.51 - lira olmak 
nakauya konmuştur. üzere _ 200 _ göçmen evi inşaatı kapalı 

2 - Beherine 27 lira kıymet b~i- zarf usuliyle ve 15 gün müddetle ek
len bu kaputlara ai<i şartnameyi gör- siltmeye çıkarılmıştır. 
mek istiyenlerin emniyet umum mü- Haymana kazası içindeki inşaata 
dürlüğü satın alma komisyonuna mü.. mahsus 1262 metre mikab gayri ma
racaatları. 

3 _ Eksiltmeye gireeeklerin 774 li- mul çam ağacı karar mucibince müte-
ralrk teminat makbuz veya Banka ahhidi tarafından Kızrlcahamamın Ka
mektubunu muhtevi teklif mektupla- rakısrak ormanından kesilebilecektir. 
rını 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü mad- 2 - Muvakkat teminat: Sincan kö
delerinde yazılı belgelerle birlikte ek- yü inşaati için (5674,55) lira ve Hay
siltme günü saat ona kadar komisyo- mana kazası dahilindeki inşaat için 
na teslim etmiş olmaları. (1129) 2258 (6065,15) liradır. 

G mrük ve inhisarlar .. B. 

Muhtelif inşaat 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
I - Erzurum inhisarlar baş müdiiı· 

lüğüne bağlı Malazgirt kazası dahilin· 
de Sarayak tuzlasında 7211 lira 98 ku· 
ruş bedch keşifli bir idarehane, 332.l 
lira 22 kuruş beıleli İ(eşiıli bir çatı aı 
tında ikişer odalı iki aile evi ve 5801 
lira 77 kuı ıış beucli keşifli 600 tonluk 
bir tuz anbarı kapalı zarf usuliyle top· 
tan miinakaşaya konmuştur. 

II - lhale, 25.ıv.1938 tarihine rast· 
layan pazartesi günü saat 14 de Erzu· 
rum inhisarlar başmüdürlüğünde miJ. 
teşekkil komisyonda yapılacaktır. 

Ill - Eksiltmeye girebilmek için 
ısteklilcrin 1225 lira 41 kuruş muvak· 
kat teminat parası vermeleri lazımdır. 

iV - İsteklilerin, keşif, şartname ve 
projeleri 82 kuruş bedel mukabilinde 
Istanbulda İnhisarlar umum müdür· 
lüğü tuz fen şubesiyle Ankara ve Er
zurum baş müdürlüklerinden alabilir
ler. 

V - Eksiltmeye girebilmek için is· 
tcklilerin müteahhitlik vesika~ını ve 
onbin liralık buna benzer inşaatı iyı 
bir surette yaptıklarını isbat edecek 
vesikaları ibraz etmeleri şarttır. Ve is
teklilerin münakasa ve ihale kanunun
da gösterilen şerait ve evsafı tamamen 
haiz olmaları lazımdır. 

3 - İstekliler plan ve §:Clrtnameleri-
ni Ankara ve İstanbul iskan müdür
lüklerine miiracaatla görebilirler. 

4 - İsteklilerin 25 nisan 938 paz.ır
tesi saat 11 re kadar mal sandığına 

tevdi edecekleri teminat makbuzlariy-
le usulü dairesinde hazırlanmış teklif 
mektublarını ve ticaret odası vesikası
nı vilayet iskan müdürlüğü kalemıne 
makbuz mukabili teslim etmeleri ve 
bir numara almaları ve saat 15 de vi
layet dairesinde toplanan komisyona 
müracaatları ilan olunur. (1030) 

2050 

K@(~k Menderesde ıslah iıleri 
Nafıa VekaLtinden : 

Eksiltmeye konulan i:i: 
1 - Küçük Menderes ıslah saha

sında yapılacak büyük kavuşutlar, kü
çük kavuşutlar ve Fetrek şiltleri inşa
atı, keşif bedeli (275.954) lira (43) 
kuruştur. 

2 - Eksiltme 11-5-938 tarihine 
rastlayan çarşamba günü saat 15 de 
Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdür
lüğü su eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usuliyle .yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartna -
mesi, mukavele projesi, Bayındırlık 
işleri genci şartnamesi, fenni şartna
me ve projeleri (13) lira (80) kuruş 
mukabilinde Sular Umum Müdürlü
ğünden alabilirler. 

l.iburaluvar malzemesi ah..-al 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mektelıİ 

Sataı Alma Komisyonundan : 
1 - Muhammen bedeli 1917,50 )ir' 

olan 20 kalem laboratuvar malzeaıes1 
30.4 ı:>38 cwnartesi günü saat 11 de ' 
çık C'k:sHtme suretiyle satın alın~' 
tır. 

2 - Eksiltmeye girmek iSte~ 
% 7.5 üzerinden teminatı hudud .e4"' 
hiller sıhhat umum müdürlük ~ 
&ine yatırnıalan lazımdır. 

3 - Şaı tname her gün muha5ib -tt' 
:emedliğınden meccanen temin ~ 

(1060) zt33 

... p ·' ·· ·.... ·-T T ...... 
·ı~·-"~:~ •• ..• .. 

Kurıunlu kablo alınacak 
P. T. T. Levazım Mii<lürlüğii.ndeO: 

1 - İdare ihtiyacı için 5000 n:ııeıı' 
üç nakilli kurşunlu kablo, açık eksili' 
meye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel (12'50), rd" 
vakkat teminat (93,75) lira olup e~~ 
siltmesi 26 mayıs 938 perşembe giitl 
saat (11) de Ankarada P. T. T. wnuıı' 
müdürlük binasındaki sa.tın alma J<O' 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat temina1 

makbuz veya banka mektubu ve kanıl' 
ni vesaikle o gün saat (11) de mezk:UI 
komisyona müracaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. 1 
T. levazım, İstanbul Beyoğlunda İ' 
T. T. ayniyat şube müdürlüğündeD 
parasız verilir. (929) 1947 

Porsölen fincan alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 50.000 adt& 

2 No. lu porselen fincan kapalı zarfl1 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedel (12500). ın"' 

vakkat teminat (937,S) lira olup e1'0 siltmeosi 25 mayıs 938 çarşamba gilf1 
saat (15) de Ankarada P. T. T. u~ 
müdürlük binasındaki satın alma kO' 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat M. M. Vekaleti Satın Alına Ko
misyonundan: 

Muhtelif ebatta 70 adet iç ve dış las
tik açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
Hepsinin tahmin edilen fiatı 4630 lira
dır. İlk teminat 347 lira 25 kuruştur. 
Eksiltmesi 25.4.938 pazartesi günü sa
at 14 dedir. Şartnamesi komisyonda 
görülür. Eksiltmeye gireceklerin ilk 
teminat ve 2490 say.ılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te muayyen gün ve vakitte M. M. V. 
satın alma Ko. nunda bulunmaları. 

2) Tahmin edilen bedeli 11.900 lira 
olup ilk teminat parası 892 lira 50 ku

ruştur. 

1-Tahmin edilen bedeli 5511 lira 
20 kuruş olan 12 Roda katranlı, 26 ro
da çelik tel halatın pazarlıkla müna-

kasasr 21 - nisan - 938 tarihine müsa
dif perşembe günü saat 14 de vek.i.let 
binasında müteşekkil komisyonumuz
da icra edilecektir . 

VI - Teklif mektupları mumla mü· 
hürlü olduğu halde yukarıda ikinci 
maddede yazılı saatten bir saat cvd 
Erzurum inhisarlar baş müdürlüğü ek
siltme komisyonu riyasetine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların da bu saatte 
komisyonda bulunmaları lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edil· 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (14 788) lira (18) kuruş
luk muvakkat teminat vermesi ve (50) 
bin liralık Nafıa Su İşlerini veya bu
na muadil Nafıa işlerini teah
hüt edip muvaffakiyetle bitirdiğine 
ve bu kabil Nafıa işlerini başarmakta 
kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Veka
letinden alınmış müteahhitlik vesika
sı ibraz etmesi, isteklilerin tekif mek
ltuplarını ikinci m:ıddede yazılı sa
atten bir saat evveliTle kadar Sular U
mum müdürlüğüne makbuz mukabi
linde vermel•:ri lazımdır. 

makbuz veya banka mektubunu, katlır 
ni vesailı:le beraber mittcabhidlik ~ ~ 
sikasını ve teklif mektubunu m@tC" 
vi kapalı zarflarını o gün saat (14) 

(975) 1991 

Rüzgôr aleti alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

50 adet rüzgar aleti satın alınacak
tır. Hepsine talunin edilen fiat 5000 li
radır. İlk teminatı 375 liradır. Eksilt
mesi 25.4.1938 pazartesi günü 14.30 da
dır. Şartnamesi satın alma komisyo
nunda görülebilir. Eksiltmeye gire
ceklerin ilk teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2, 3. maddelerinde yazılı belge-
lede birlikte muayyen gün ve vakitte 
M.M.V. satın alma komisyonuna mü-
racaatları. (976) 1992 

Haki gabardin kumaı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Bir metresine tahmin edilen 
fiyat (635) kuruş olan (1600) metre 
haki gabardin kumaş kapalı zarf usu
liyle satın alınacaktır. 

2 - Şartname ve numunesi her gün 
M. M. V. satın alma komisyonunda 
görülebilir. 

3 - İlk teminatı (762) lira.dır. 
4 - İhalesi 26 nisan 938 salı günü 

saat on birde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı vesikaları ilk teminatla
riyle birlikte teklif mektublarını iha
le saatinden en az bir saat evvel M. 
M. V. satın alma komisyonuna ver· 
meleri Hizımdır. (959) 1981 

Ekmek dolabı ve telef on 

3) İhalesi 29 nisan 938 cuma günü 
saat 11 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa· 
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatından en geç bir saat ev~
line kadar teminat ve teklif mektub· 
larını M. M. V. satın alma komisyo-
nuna venneleri. (1048) 2114 

Yem torbası Ye belleme ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyondan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiato 

(640) lira olan (200) Belleme ile (300) 
yem torbası açık eksiltme ile satın a
lınacaktır. 

2 - Şartname ve nümuneleri her 
giin M.M.V. satm alma komisyonun
da görülebilir. 

3 - İlk teminatı (48) liradır. 
4 - İhalesi 19 - nisan _ 938 salı gü

nü saat 15 de yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girmek istiyenle

rin yukarıda yazılı gün ve saatte M. 
M. Vekaleti satın alma komisyonun
da bulunmalnrı ilan olunur. 

(912) 1846 

Benzin ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1) 100 ton otomobil benzini kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 21.000 lira 

olup ilk teminat parası 1575 liradır. 
3) İhalesi S mayıs 1938 perşembe 

günü saat 11 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa

yılı kanunun 2,3 üncü .maddelerinde 
istenilen belgeleriyle, teminat ve tek
lif mektuplarını ihale gününde en geç 
bir saat evveline kadar M. M. V; sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(1126) 2257 

A. Levazım 'AmirliOi.,. 

Taze bakla alınacak 
masası ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Al
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· ma Komisyonundan: 

misyonundan : 1 - Ankara garnizonu birlik ve mües-
1 - Hepsine tahmin edilen Fiyat seseleri için 20.000 kilo taze baklanın 

(218S) lira 76 kuruş olan on iki adet açık eksiltmesi 25 nisan 938 saat 15 de 
ekmek dolabı ile otuz beş adet tele- Ankara Lv. funirliği Sa. Al. Ko. da ya. 
fon masası açık eksiltme suretiyle sa- pılacaktır. 
tın alınacal..-tır. 2 - Muhammen bedeli 2400 lira, ilk 

2 - Şartname ve resimleri her gün teminatı 180 liradır. Şartnamesi ko-
M. M. V. satın alma komisyonunda misyonda görülür. Kanunui vesika ve 
gödilebilir. teminatla belli vakitte komisyonda bu-

3 - İlk teminatı (163) lira 93 ku· lunulması. (966) 1960 

2 - Şartnamesini görmek istiyenlc
rin her gün ve münakasaya girmek is
tiyenlerin de mezkur gün ve saatte 
413 lira 34 kuruşluk ilk teminatları ve 
kanuni belgeelriyle komisyonu.muza 
müracaatları. 

(993) 2079 

Kaputluk kumaı ıhnacak 
Deniz Levazım Satın Alma Komis-

yonundan: 

mez. (1983-1036) 2088 

Demiryol Baskülü ahnacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - idaremizin İzmir şarab ima-

lathanesi için şartnamesi mucibince 
2000 kilo tartma kabiliyetinde bir a
det demiryol baskülü pazarlıkla sa
tın alınacaktır. 

il - Muhanunen bedeli !500 lira 
ve muvakkat teminatı 187 ;50 liradır. 

1 - Tahmin edilen bedeli (16.500) 111 - Eksilbne, 2.V.938 tarihine 
lira olan (6000) metre kaputluk kumaş rastlayan pazartesi günü saat 14 de 
19 nisan 938 tarihine rastlayan salı gü- Kabataşda levazım ve mübayaat şube
nü saat 11.5 da kapalı zarf usuliyle a- sindeki alım komisyonunda yapıla
lınmak üzere münakasaya konulmuş- caktır. 
tur. IV - Eksiltmeye iştirak etmek is-

2 _ Muvakkat teminatı (1237) lira tiyen firmaların fiatsız teklif mek-
(50) kuruş olup, şartnamesi komis- tublarmı münakasa gününden 3 güıı 
yondan her gün parasız olarak alına- evveline kadar inhisarlar müskirat 
bilir. 1 fabrikalar şubesine vermeleri ve tek-

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun liflerinin kabulünü mutazammın vesi

tarifatı dahilinde tanzim edecekleri ka almaİları lazımdır. 
. V - steklilerin pazarlık için ta-

kapalı teklıf mektublarını en geç bel- · d'l .. iV .. .. 
yın e ı en guo ev saatte uncu 

li gün ve saatten bir saat eveline kadar dd d 
1 

k .
1 

· t' • 
. ma e e yazı ı c sı tmeye ış ıraıc 

Kasımpaşada bulunan komısyon baş· 'k <'1 
7 5 

.. 
1 

• 
• . . vesı ası ve 10 • guvenme para arıy-

kanlıgına makbuz mukabılınde verme- 1 b' l'kt k d d k · e ır ı e yu arı a a ı gecen omıs-
lcri. (1722/887) 1872 

1 1 
· ·ıe: ı ~ 

yona ge me erı ı an o unur. 
(2025/1077) 2176 

Tuz ~ıkarma ve taııma lıi a~ık eksiltme ilanı 
Ankara İnhisarlar Baş Müdürlü ğünden : 

İstihsal edilecek tu- Beher 100 kilonun 
Tuzlanın adı zun tahmini mikdarı istihsal ve taşıma işi 

Akça koyunlu 
Ali baba 
Coğul 

kilo muhammen bedeli 

1.000.000 
500.000 

Kr S Li 
6 600 
6 300 

600 

Muvakkat 
Tutarı teminat 

Kr. 
parası 

Li Kr. 
45 
22 50 
45 

Keçeç 
Sarı kaya 
Çankırı 

1.000.000 
3.000.000 

550.000 

6 
4 

6 
3 

87.S 1462 50 

330 
109 69 

24 75 
84 55 3.500.000 (yalnız) 

taşıma 

22 1127 

Yukarıda adlan yazılı tuzlalarımızdan 938 yılı için tuz çıkarma ve anbara 
taş.ıma işi 6.4.938 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. Beher yüz kilosunun muhammen bedeli ve ilk teminat para
ları hizalarında gösterilmiştir. Şeraiti anlamak ve daha fazla izahat almak 
isteyenlerin şimdiden baş müdürlüğümüz tuz fen şubesine ve yahud mahal
leri tuzla memurluklarına müracaat ebnelidir. Her tuzla için ayrı ayrı yapı
lacak olan açık eksiltme ve ihale 27.4.938 tarihinde saat 15 de bankalar cadde
sinde baş müdürlük binasında müteşekkil komisyonda icra edileceği ilan O· 

lunur. (1007) 2024 

Postada olar gedkrneler kabul e-
dilmez. (973) 2060 

Dahiliye bakcinhOı : · 

Arşiv tesisatı 
Dahiliye Vekaletinden : 

1 - Vilayetler evi meydanı altında 
yaptırılacak arşiv tesisatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen keşif bedeli 
(35704) lira (33) kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat (2677) lira 
(83) kuruştur. 

4 - Eksiltme 22. 4. 938 cuma günü 
saat 15,30 da vekalet binasında top
lanan satın alma komisyonunca yapı
lacaktır. 

S - İstekliler bu işe aid şartname 

e kadar mezkur komisyona voreıce~ 
ler<lir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. 1 
T. levazım, İstanbul Beyoğlunda l' 
T. T. ayniyat şube müdürlüğünde~ 
parasız verilir. (930) 1948 

Demir satın alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 75 t~ 

40 X 45 ebadında U. maktalı deffe 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur· 

2 - Muhammen bedel (13500), ınıl' 
vakkat teminat (1012,5) lira olup e~ 
siltmesi (26) mayıs 938 perşembe gii' 
nü saat (15) de Ankarada P. T. T. t1' 
mum müdürlük binasındaki satın al' 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

1 
3 - İstekliler, muvakkat temif121 

makbuz veya banka mekt.~bunu •. ~; 
nuni vesaikle beraber muteahhıdl 1 

vesikasını ve teklif mektubnu muntt' 
vi kapalı zarflarını o gün saat (14) 1 

kadar mezkur komisyona vereceklet' 

di~ 1 
4 - Şartnameler, Ankarada P. ' 

T. levazım, İstanbul Beyoğlunda f• 
T. T. ayniyat şube müdürlüğündeP 
parasız verilir. (931) 1949 

Badana yapt1rılacak 
proje ve evrakı (179) kuruş bedel mu- P. T. T. Müdürlüğünden : 
kabilinde vilayetler idaresi U. müdür- Merkez postahanesinin posta saC' 
lüğü levazımından alırlar. nu badana ettirilmesi ~rk eksiltıl" 

6 - İstekliler eksiltme şartnamesi- ye konulmuştur. , 
nin 4 üncü maddesinin (E) fıkrasın- Keşif bedeli 614 lira 24 kuruş ıf1'I 
da yazılı vesaiki ibraza mecburdurlar vakkat teminat 46 liradır. • e 

7 - İstekliler teklif mektublarrnı Şartnamesi müdürlük kalemıod 
4 üncü maddede yazılı saatten bir sa- görülebilir. .. O 
at evveline kadar vekalet satın alma Eksiltme 21-4-938 perşembe ~iY 
komisyonu reisliğine makbuz mukabi- saat 15 de müdürlük binasında •" 
!inde teslim ederler. teşekkil komisyonda yapılacalct'f 

8 - Posta ile gönderilecek teklif ı Taliplerin o gün mez.kftr komis)"~ 
müracaatları ilan olunur. (1115) 2 

Paltoluk kumaş ve pelerin eksiltmesi 
P. T. T. Levaznn Müdürlüğiinden: 

Muhammen Muvakkat Eksiltme#' 
Cinsi Mikdan Bedeli Teminatı ~ 

Paltoluk kumaş 2850 metre 11400 855 kapalı zarf 
Pelerin 900 adet 10800 810 ,, ,. ,..,. 

Cins, mikdar, ~uhanımen bedel, muvakkat teminat, eksiltme şekli ) tf· 
karda yazılı pelerın ve kumaş 22 nisan 1938 cuma günü saat 11 de P. 'f. 
Umum müdürlük binasındaki satın alma komisyonunda ayrı ayrı cksiltt1'e 
teri yapılmak üzere münakasaya çıkarılmıştı. t 

İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu, kanıı~, 
vesaikle beraber müteahhitlik vesikasını ve teklif mektubunu havi ka? ıi' 
zarflarını o gün saat (10) a kadar mezkur komisyona vereceklerdir. şa 1-
nameler, Ankarada P. T. T. Levazım ve İstanbul da Beyoğlunda P. 'f 9z1 
Ayniyat şube müdürlüklerinden parasız verilecektir. (946) 1 

t 

o 
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[~!~ 
Yalak ve yashk kıhfhk bez 

ah nacak 
.• .JI S Onnan Koruma Genel Komutanlık 
Pi ~tın Alma Komisyonundan : 
~elıl 1 k - Orman koruma 'Genel komutan-
11 

1 kıtalan ihtiyacı için (8000) metre 
,.:.t Yatak ve yastik kılıflık bez arık eksilt-
111• ıne il .h :r 

n" e ı alesi 2 mayıs 938 pazartesi gü-
k~ saat 10 da Ankarada Yenişehi!'de 
ın·ınutanlık binasındaki satın alma ko-
ısyonunda yapılacaktır. 

ın 2 
- Muhammen bedeli 3040 lira 

~ 
uvakkat teminatı 228 lira kuruştur. 

r ~ - Şartnamesi hergün parasız ola-

r a komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin muvakkat teminat 

~ 
~kbuzu ve şartnamesindeki vesika -
arla ihale gün ve saatinde komisyo -

na ınüracaatları ilan olunur. 2151 

~ Corab alınacak 
S Orman Koruma Genel Komutanlık 
~tın Alma Komisyonundan : 

1 k - Orman koruma 'Genel komutan
t~ kıtaları ihtiyacı için (13400) çift 
1.re Çorap açık eksiltme ile ihalesi 30 
~san 938 cumartesi günü saat 12 de 

nkarada Yenişehirde komutanhk bi
nasındaki satın alma komisyonunda 
Yapılacaktır. 
it 2 - Muhammen bedeli (3216) lira 

2~ruş ınuvakkat teminatı (241) lira 
kuruştur. 

r ~ - Ş~rtnamesi hergün parasız ola-
a komısyonda görülebilir. 
nı: - İsteklilerin muvakkat teminat 

1 
kbuzu ve şartnamesindeki vesika -

arıa ihale gün ve saatinde komisyo -
na ın·· 1· urac'- 1tları ilan olunur. 2152 

~ tarna11rhk bez ahnacak 
o ı, S l'lnan Koruma Genel Komutanlık 

~ ~tın Alma Komisyonundan : 
ı k - Orman koruma 'Genel komutan

: çı kıtalan ihtiyacI için (21052) metre 
J hatnaşırhk bez kapalı zarf usulü ile i-

1;ıesi 29. nisan. 1938 cuma günü saat 

1 k de. Ankarada Yenişehirde komutan
; hınasındaki satın alma komisyo-

Unda Yapılacaktır. 
(4:-Muhammen bedeli (5052) lira 
li ) kuruş ve muvakkat teminatı (379) 

ra kuruştur. 

yo~ -~artnarncler satın alma komis-
4 un n alınabilir. 

zılı ; .lsteklilerıin şartnamesinde ya-

l esıkalarla beraber teklif mektup
arın "ha lt 1 1 le aaatlnden bir •-t cveline 
adar komisyona vermeleri ilin olu-

nur. (1069) 2149 

3.200 adet kilim ahnacak 
Orman Koruma Genel Komutanhk 

Sabo Alma Komisyonundan ı 
1 - Orman koruma 'Genel komutan

lık kıtaları ihtiyacı için 3200 adet ki
lim kapalı zarf usulü ile ihalesi 29 ni
san 1938 cuma günü saat 11 de Anka
rada Yenişehirde komutanhk binasın
daki satın alma komisyonunda yapxla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli (11000) lira 
kuruş ve muvakkat teminatı (825) lira 
kuruştur. 

3 - Şartnamesi hergün parasız ola
rak komisyonda görülebilir. 

4 - İstekliler.in şartnamesinde ya
zılı vesikalarla beraber teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri ilan olu-
nur. (1074) Z154 

Battaniye ahnacak 
Orman Konuna Genel Komutanbk 

Sabn Alma Komisyonundan : 
ı - Orman koruma genel komutan

lık kıtaları ihtiyacI için 3200 adet bat
taniye kapah zarf usuliyle ihalesi 30.4 
938 cumartesi günü saat 10 Ankarada 
Yenişehirde komutanlık binasındaki 

satın alma komisyonunda yapdacak
tır. 

2- Muhammen bedeli 28800 lira ve 
muvakkat teminatı 2160 liradır. 

3 - Şartnameler 1 lira 44 kuruş mu
iı.alibinde satın alma komisyonundan 
alınabilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde yazı

lı vesikalarla beraber teklif mektubla
rım ihale saatından bir saat evetine ka· 
ciaı komisyona vermeleri ilan olunur. 

(1056) 2130 

Ekmek torbası ahnacak 
Onnan Koruma Genel Komutanlık 

Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Orman koruma 'Genel komutan

lık kıtaları ihtiyacı için (3200) adet 
ekmek torbası açıdt eksiltme ile ihalesi 
2 mayıs 938 pazartesi günü saat 11 de 
Ankarada Yenişehirde komutanlık bi
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (4480) lira 
muvakkat teminatı (336) liradır. 

3 - Şartnamesi hergün parasız ola
rak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya
zılı vesikalarla beraber teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat eveline 
kadar komisyona 'ermeleri ilan olu-
nur. (1070) 2150 

Portatif çadır alınacak 
().--~ c-1 Komutaalık 

Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Orman koruma genel komutan
lık kıtalan ihtiyacı için 4800 adet por
tatif çadır kapalı zart usu ile ihalesi 

S Orınan Koruma Genel Komutanlık 30.4.938 cumartesı günü saat 11 Anka-
a.tın Alma Komisyonundan : rada Yen!şchirde komutanlık binaım-

Mamul kaput alınacak 

lı~ - Orman koruma 'Genel komutan- daki satın alma komisyonunda yapıla. 
kıtaları ihtiyacı idn (3200) adet 

nıam ı :r c.ıktır. 
1 . u kaput kapalı zarf usulü ile iha- 2 - Muhammen bedeli 29760 lira ve 
~sı 29 nisan 938 cuma günü saat 10 da 
rı nkarada y enişehirde komutanlık bi- muvakkat teminatı 2232 liradır. 
}'asındaki satın alma komisyonunda 3 - Şartnameler 1 lira 50 kuruş mu-
3Pılacaktır. kabilinde satın alma komisyonundan 

le 2 - Muhammen bedeli (28800) lira alınabilir 
1.uruş ve muvakkat teminatı (2170) 4- İsteklilerin şartnamesinde yazI-
ıra kuruştur. h vesikalarla beraber teklif mektubla-
oı 3 

- Şartnameler her gün parasız rım ihale saatından bir saat eveline ka
arak komisyonda görülebilir. 
4 ı dar komisyona vermeleri ilan olunur. 

- stek1ilerin şartnamesinde ya-
:ılı vesikalarla beraber teklif mektup- (1057) 2131 
arını 'h 1 . d . . 

k 1 a e saatın en bır saat evelıne y- b alınacak 
adar komisyona vermeleri ilan olu- un çora 

nu~ (1073) 2153 

Kaput alınacak 
Sa~rrnan Koruma Genel Komutanlık 

n Alma Komisyonundan : 
lı: - o~man koruma genel komutan 
p kıtalaıı ihtiyacı için 1600 adet ka
cuut kapalı zarf usuliyle ihalesi 20.4.938 

ına g" ·· hir unu saat 10 Ankarada Yenişe-
~1 de kom:.ıtanhk binasındaki satın 
·l':ıa ku · 
2 

ımsyonunda yapılacaktır. 

ın - Muhammen bedeli 14400 lira ve 
uvakkat teminatı 1080 liradır. 

lar 
3 
k- Şa~tnameler her gün parasız o. 

4
3 komısyonda görülebilir. 

ll - İsteklilerin şartnamesinde yazı
Ycs·k 

Orman Korwna Genel Komutan -
lık Satın Alma Komiayonundan : 

1 - Orman koruma genel komutanlık 
kıtaları ihtiyacı için 9300 çift yün ço
rap aç1k eksiltme ile ihalesi 29.4.1938 
cuma günü saat 10 da Ankarada Yeni
şehirde komutanık binasındaki satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 3441 lira mu

vakkat teminatı 258 lira 7 kuruştur. 
3 - Şartnamesi hergün parasiz olarak 

komisyonda görülebilir. 
4 • İsteklilerin muvakkat teminat 

makbuzu ve şartnamesindeki vesika
larla ihale gün ve saatinde komisyona 
müracaatları ilan olunur. (985) 199S 

Demiryolları 
Tahmil ve tahliye münakasası 
•Devlet Demiryollan Um..:ni lda.
reainden : 

Filyos deposunda (31-5-1939) so -
nuna kadar gelecek takriben (10.000) 
ton maden kömürünün boşaltılmas1 ve 
makinelere yükletilmesi işi 9-5-1938 
pazartesi günü saat 15 te ihalesi ya
pılmak üzere kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 1900 liradır. Bu iş.e girmek ia.
teyenlerin 143 liralık muvakkat temi
nat yatırarak kanunun tayin ettiği 
vesika ve beyannameleriyle birlikte 
aynı gün saat (14) kadar 2 No. lu ko. 
misyona müracaatları lazımdır. Şart
name ve mukavele projeleri komis • 
yonca parasız olarak gösterilmekte-
dir. (1116) 2255 

Çam kereste ahnacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komis-

yonundan: • 
Muhammen bedeli 128.555,23 lira 

olan takriben 2912,139 metre mikabı 

muhtelif çam kereste 3-5-1938 salı 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın a
lınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 7.677,76 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14,30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (643) kuruşa Ankara, 
Haydarpaşa, Eskişehir ve İzmir vez
nelerinde satilmaktadır. (1108) 2254 

Demir köprü yaphrllacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komis-

yonundan: • 
Muhammen bedeli 26000 lira olan 

Kayseri _ Sıvas hattı üzerinde km. 581 
de yapılacak demir köprü 2-6-1938 
perşembe günü saat 15 de kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında 
ihale edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1950 li
rahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14 de kadar komisyon reis. 
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (130) kuruşa Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-
tad1r. (1092) 2252 

Çimento alınacak 
D. D. Y oltan Satın Alma Komisyo

nundan: 
Mnb+ ea. bedeli 81500 lira olan 

5000 ton aunr portlant çimentosu 29.4. 
1938 cuma günU saat 15.30 da kapalı 

zarf usulü ile Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 5625 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği veiskalan ve nafıa müteah
hidlik vesikasI ve tekliflerini ayni gün 
saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 
Şartnameler (430) kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-

drr. (1046) 2128 

Tahmil ve tahliye münakasası 
Devlet Demiryollan Umumi idare

sinden: 
Ankara deposuna (31.5.1939) sonuna 

kadar gelecek takriben (30.000) ton 
maden kömürünün boşaltılması ve ma
kinelere yükletilmesi işi (29.4.938) cu
ma günü saat (15) de ihalesi yapılmak 
üzere kapalı zarf usul üile eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 
(5.700) liradır. Bu işe girmek isteyen
lerin (430) liralık muvakkat teminat 
yatırarak kanunun tayin ctt·iği vesika 
ve beyannameleriyle birlikte ayni gün 
saat (14) kadar 2 No.lu komisyona mü
racaatları lazımdır. Şartname ve mu
kavele projeleri komisyonca parasız o
larak gösterilmektedir. (1047) 2129 

Kayın ağaç alınacak 
D. D. Yollan Sa.tm Alma Komis

yonundan: 
Muhammen bedoeli 17920 lira olan 

rırı . 1 alarla beraber teklif mektubla-
da 

1 ıhaıe saatından bir saat evetine ka· 
r(komisyona vermeleri ilan olunur. 

l olem kereste ah111<1k 
1058) 2132 

İire çorab alınacak 
o lı • l"lnan Koruma Genel Komutan . 

~·Satın Alma Komisyonundan: 
lr1t k Orınan koruma genel komutan
tir ıtalan ihtiyacı için 1S900 çift 
22.~_crorap açık eksiltme ile ihalesi 
lta 938 cuma günü saat 11 lde An-
111;~da. Yenişchirde komutanlık bina
l>ıı akı satın alma komisyonunda ya-

acaktır. 

ınu 2 
- Muhammen bedeli 3498 lira 

Yakkat teminatı 263 lira. 
3 - Şt . he .. oıa ar namesı r gun paras1z 
~ak komisyonda görülebilir. 

'tlakb- İsteklilerin muvakkat teminat 
larl ~zu ve şartnamesindeki vesika
ııa ~ ~hale gün ve saatında komisyo-

Uracaatları ilan olunur. (988) 
2001 

D. D. Yolları Satın Alma Komiay onundan : 
Muhammen bedelleriyle muvakkat teminat, cins, mikdar ve eb'adı afl

ğıda yazılı üç liste muhteviyatı çam kereste 3-5-1938 salı günü saat 15.45 
den itibaren liste ııraıiyle ve ayn ayrı ihale edilmek üzere kapah zarf u
suliyle An.karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her listeye aid muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ett,iği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik veıikuı ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.45 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa
şada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, F.,k; ~ehir ve lzmirde İdare mağazala· 

rından dağıtılmaktadir. 

Liste 
No. Cinsi 

1 

2 
3 

İJlenmcmit vagon tahtası ve 
in~at tahtası (çam) 
Çam kalas 
Çam dilme 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

Takribi M 3 Lira Lira 

1425 - 107 64185.17 

926 - 392 41687.64 
560 - 640 24107.52 

.(1107). 

4459.26 

3126.57 
1808.06 

2253 

1 

(16.000) adet kayın ağaç 28.4.938 per
şembe günü saat 15.15 de kapalı zarf u
suliyle Ankaradaidare binaamda aatm 
almacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1.344 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği voesikaları n nafıa müte
ahhidlik vesikası -.e tekliflerini ayni 
gün saat 14.15 e kadar komiayon reisli
ğine vermeleri lhmııdlr. 
Şartnameler paraaız olarak Ankara

da malzeme daireıioden, Haydarpaşa.
da tcsellilm ve sevk ıefliğinden İzmir 
ve Eskişehirde idare mağazalarından 
dağıtılmaktadır. (1031) 2104 

Vilayetler .·. · ~ 
Lise pavyonu yapllrllacak 
Diyarbakn- Nafıa Müdürlüğün. 

dıen: 
1 - Talibi çıkmayan D. Bakrr li

sesi pavyonunun (36,375) lira (4) ku.. 
ruşluk esas keşfinden (32,200) liralık 
inşaatı bir ay müddetle pazarlığa kon 
muştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlard1r. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Hususi, bayındırlık ve yapr iş.

teri genel ve fenni şartnamesi, 
D - Bu evrak nafıa dairesinde gö

rülebilir ve istenebilir. 
3 - Bu işin ihalesi 9 mayıs 1938 

pazartesi günü saat 11 re kadar pazar. 
lıkla nafıa müdürlüğü dairesinde ya
pılacaktır. 

4 - Ek5iltmeye girebilmek için 
(2415) lirahk muvakkat teminat, cari 
sene, ticaret odası vesikası, nafıa ve
kaletinden alınmış (10,000) liralıktan 
yukarı ehliyet vesikası. 

5 - Taliplerin 9 mayıs 1938 pazar
tesi günü saat 11 re kadar müracaat. 
lan ilan olunur. (2065-111.9) 2256 

kiralık 
. 
sınema 

Niğde Belediye Reisliğinden : 
1 - Bir senelik muhammen icarı 

bedeli 500 lira olup üç seneliği icara 
verilecek olan belediyemize aid bul
var üzerinde kain zafer sinemasının 
icarına 11-4-1938 tarihine müsadif ar
tırma gününde talip zuhur etmediğin
den artırma eksiltme kanununun 43 
cü maddesine tevfikan artxrma müd -
deti 12-4-938 tarihinden itibaren on 
gün müddetle uzatdd1ğr çe 21.4.1938 
tarihine müsadif perşembe günü saat 
14 de Niğde belediye encümeninde 
ihalesine başlanacağı. 

2 - İsteklilerin şartnamesini gör. 
mek i1zere N1ide, Ankara ve İstanbul 
belediyelerine müracaatları UAn olu-
nur. 2259 

Şose yapılacak 
lst.anbul Nafıa Müdürlüğünden: 

29 nisan 938 cıuna günü saat ıs de 
İstanbul Nafıa mildürlüğünde eksilt
me komisyonu odasında (29667 ,58) li
ra keşif bedelli İstanbul - Edirne yo
lunun Silivri kasabaaı dahiline isabet 
edeıWcısmında yapılacak beton asfalt 
kaplamalı şose ve teferruatı inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka
rılmıştır. 

~ukavele, eksiltme, bayındırlık iş
ler~ genel, hususi ve fenni şartname
lerı beton asfalt fenni tartnamcsiyle 
keşif ve silsilei fiat cedvelleri ve bu
na müteferri diğer evrak (148) kuruş 
mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (2225) lira (07) 
kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektubları ve en 
az (20.000) liralık bu işe benzer i' 
yaptığına dair Nafıa vekaletinden ya
zılm1ş ehliyet ve ticaret odası vesika
larını havi kapalı zarflarını İstanbul 
Nafıa müdürlüğüne 29 nisan 1938 cu
ma günü saat 14 de kadar vermeleri 
Iaznnd1r. (1866/967) 1983 

Pazarlık suretile 
eksiltme ilônı 

Bingöl Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Bingöl 

ili merkeii olan Çabakçurda yapılacak 
hükümet konağı inşaatı olup keşif be
deli (46607) lira (91) kuruştur. 

2 - Eksiltme 30.4.938 cumartesi gü
nü saat 15 de Çabakçurda nafıa mü
dürlüğü odasında açık pazarlık sure
tiyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrakı istekliler Ankara, E 
lazığ, Tunceli ve Bingöl nafıa müdür
lüklerinde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için; is
teklilerin (3496) lira muvakkat temi
nat vermeleri ve kanuni vesikaları ha
iz ve nafıa vekaletinden alınmıJ yapı 
iJleri müteahhidli,.k vesikasını ibru 
etmesi lazımdır. 

S - İstekliler ikinci maddede yazılı 
saatten bir saat evetine kadar komis
yon reisliği oduında hazır bulunma-
ları muktazidir. 2110 

Mektep binuı yıpt1rdacak 
Babkesir Viliyeti Daimi Encüme -

ninden ı 
4. - K~ı zarf •uli7le elııaiklDeye 

Klçiik il6n ptlan 
Dört aatırkk klçtik illnlardmı: 
Bir defa için 30 kurut 
lki defa için 50 kuru~ 
Uç defa için 70 kurut 
Dört defa için. 80 kunat ahmr. 
Devamlı kiic;ük ilinlann her defası 
içi.o 10 kunq almu. Me.ell 10 defa 
ncoredilecelı: bir illn için 140 lnınat 
alınacaktır. 

Bir kolayhlı: olmalı: üzere, her Ntır, 
kelime aralarmdalı:i botlulı:lar mÜlte9-
na 30 harf itibar' edilmiıtir. Bir küçük 
ilin 120 barflen ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan Sula her satır için 1.7. 
nca 10 kunıı dnur. 

Satılık: 

Acele aablık analar Yenişehir 
Selanik caddeainde malmüdürlüğü kar
şısında 423, 592 metrelik arsalar. T1. 
1538 komisyoncu Hayri. 1699 

Ucuz arsalar - 1marca parsellen
miş 80 - 100 Kr. Cebeci Aptipaşa H. 
Dilman Karaoğlan Koç Ap. 4 Ti. 2181 

2030 

Satılık - Etlik Eğlence'de asfalt ü
ztrinde gayet mamur evli bağ ve par
ça arsalar. H. Dilman Koç Ap. 4 T. 
2181 2031 

Satılık radyolar - 6 lamba Telefun
ken 7 lamba Blanpunkt görmek, pazar
lık için İnhisarlar B. Müdürlüğünde 
Fuat'a müracaat. 2122 

Satılık ev - İstanbulda Büyükdere
de cami S. 23 2 katlı 4 odalı su elektrik 
Ankaradaki bir mülkle de mübadele 
edilir. Tel. 2181 2142 

Satılık arsalar - Y enişehirin en ne
zaretli yerlerinde münferit inşaata mü
sait mütedil fiyat. H. Dilman K. oğlan 
Koç ap. 4 Tel: 2181 2143 

Satılık arsa - Şurayı Devlet arka-~ 
sında Turan Ar. ittisalinde 703 metre 
kare bir arsa satılıktır. Telefon: 1585 

2161 

Ucuz satılık iki bai- Yukarı Ay
rancı'da yeni kamutaya civar imarce 
Sayfiye mevkii. Emniyeti Umwniyede 
Tercüman Şefik. 2194 

Satılık - Kelepir alman piyanosu 
yemek odası ve masif ceviz salon takı. 
mı. Demirtepc Urunç sokak No. 2 Mü
hendis İzzet evi. Her gün saat 2 ye ka-
dar. 2232 

Sabbk- Yeniıehirde ıuhat bakanh
ğı karşısında 440 M. murabbaı ve 2 a
partman yapmağa müsaid bir arsa. 
1888 No. ya telefonla müracaat. 2235 

Sablık arsalar - Y enişehirin en mu
tena yerlerinde 400 den 2000 metre 
murabbaına kadar ebadda imarca par
sellenmiş ve ucuz fiatla T. 2992 1430 

Kurslar: 

Daktilo kursu - Mayıs ilk haftasın
da başlıyor. Kayıt yapılmaktadır. 2 ay
da diploma verilir. Yenihal arkas1 Yeni 
hamam apart. Kat 2 Tel: 3714 2162 

Piyano Dersleri - Bir Macar Piya
nist ve konpozitörü piyano dersi veri
yor. Ulus'da (B.F.) Rumuzuna mek
tubla müracaat. 2193 

konulduğu halde isteklisi çıkmamış o
lan Edremitte yeniden yapılacak ilk 
mekteb inşaatı S mayıs 938 tarihine 
tesadüf eden perşembe günü saat 14 
de kadar bir ay zarfında pazarlıkla 
verilecektir. Bu işin keşif bedeli 
26941 lira 16 kuruştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 

P~o~e, .mesaha cetveli, keşifname: 
Vah.ıdı fıa_: cetveli; eksiltme şartna
mesı, fennı şartname, mukavele proje
s~, Bayındırlık işleri genel şartname
sı. 

İsteyenler bu evrakı vilayet nafıa 
müdürlüğünde veya daimi encümen 
kaleminde görebilirler. 

3 - Pazarlığı Balıkesirde hükümet 
binasında teşekkül edecek daimi en
cümende yapılacağından istekliler bir 
ay zarfında her gün için müracaat e
debilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
1938 yılı ticaret vesikası ve nafıa ve
kaletinden alınmış bu nevi işlere gir
meğe salahiyet veren müteahhidlik 
vesikasını ibraz etmeleri şarttır. Mu
vakkat teminat 2020 lira 59 kuruş o-
1 up maliye vekaletini!' bu babtaki teb· 
Iiğine göre pazarlığı müteakib mal
sandığına yatırılacak veyahut bu 
mikdar banka mektubiyle verilecek-
tir. (1889/1012) 2027 

4 kazanın harilaSI yaprdacak 

-1'1-

Ticaret i§leri için daktı)o Ye deh« 
tutmaya aşina yardımcı memur aranı -
yor. Almanca bilen tercih edilecektir. 
Ulus'ta E rumuzuna tahriren müraca-
at. 2212 

Kiralık: 

Kiralık - Kavaklıdere Kooperatif 
mahallesinde 18 No. fevkalade manza
ralı evin müstalrll 6 oda, müştemila
tı veya %emin katiyle 8 oda 1 Ka•. 
Tl. 1272 2108 

Kiralık - Kavaklıdere Güven ma
hallesinde 31 No. lu evde 2 oda 1 hol ve 
1 banyodan mürekkep müstakil kat. İ· 
çlndekilere müracaat. 2118 

Kiralık kat- Kavakhdere yolundaki 
San köşkün arkasında bahçeli köşkün 
3 veya 4 odalı alt veyahut 3 oda banyo 
ve tarasalr 3 üncü katı. 2145 

Kiralık Ev -Aşağı Ayrancıda Ba
kanlıklara yalan 6 oda 1 salon, güzel 1 
hol ve teferruatı elektrik ve suyu var
drr. Tel : 2901 2167 

Kiralık - Mobilyeli 3 odalı bir apar
tıman acele kiraya verilecektir. Tafsi
lat için 2630 No. ya telefonla müraca-
at. 2234 

Kiralık - 4 oda 1 hol müstakil ant
reli birinci kat. Yenişehir Adakale 18/1 
Rusçuklu Fahri Tel. 3753 2237 

Aranıyor: 

lstanbulda satılık ev aranıyor - A
dalar, Kadıköy, Moda, Suadiye, Arna
vudköy, Büyükdere semtlerinde 3 ve 4 
odalı evleri olanlann son istiyecekleri 
fiatlarla şartlarını Ankaarda Bankalar 
caddesinde Erği Tuhafiye mağazasına 
mektupla müracaatlan. 2135 

Mobilyasız bir oda yahut küçük bir 
daire ariyorum. Mühendis Zeki P. K. 
397 2203 

Motosiklet - Satm alınacaktır. As 
kullanılmış 5 - 7 kuvvetinde olacaktır. 
K. Yozgat Brt. Fb. H. Kurt Bergere 
mektupla müracaat. 2085 

Satılık 4 arsa 

Sıhhat Vekaleti - Cebeci asfaltında 
O) 366 (2) 258 (3) 366 (4) 278 metre
liktir. İmarca müfrez. Blok inşaat. Uç 
tarafı yol ve yeşil saha; tediyede kolay
lık gösterilir. Mektupla müracaat: 
Çankaya postahanesi Z. G. E. Telefon: 
1990 1836 

zere ceman 8775 lira keşif bcdelll 
yukarıda isimleri geçen kazaların hali 
hazır haritalarının alınması açık eksilt 
meye konulmuştur. Şartname ve buna 
aid diğer evrak Çorum nafıa daire
sinde görülebilir. Muvakkat teminat 
658 liradır. İsteklilerin teklif mektub
larile bu iti yapabileceklerine dair Na 
fıa Vekaletinden alınmış ehliyetname 
ve diğer belgelerini ihale günü saat 10 
da ihale komisyonuna vermeleri la· 
zrmdır. 1940 

Jandarma pavlyonu yapf1rllacak 
Siirt Nafıa Müdürlüğünden ı 

Siirdin Hazo nahiyesi merkezinde 
yeniden yapılacak 52585 lira bedeli 
keşifli iki bölüklük bir jandarma pav
yonu kapalı zarf usuliyle ikinci de
fa eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Eksiltme günü 25 nisan 1938 
pazartesi günü saat ıs de tesbit edile
rek Siirt hükümet konağı içinde vila
yet makamında yapılacaktır. 

2 - İstekliler evrakı fenniyesini 
Siirt Nafıa müdürlüğünde okuyabile. 
ceklerdir. 

3 - Muvakkat teminat 3880 lira
dır. 

4 - İstekliler resmi gazetenin 7-5-
1936 gün ~e 3297 say ıh nüshasında 
çıkan talimatnameye göre vesikaları
nı hazırlayıp 2490 sayılı kanunun 32 • 
ci maddesi mucibince teklif mektup-

Çorum Valiliğinden : larını birinci maddede yazılı gün ve 
20 nisan 938 saat 11 de Çorum vili- saatten bir saat evveline kadar komis 

yeti makamında ihalesi yapılmak üze- yon riyasetine göndermeleri mecburi
re 1950 lira keşif bedelli Sungurlu, dir. 
3250 liralık Omwıcık, 1950 lir~ık Postada gecikmeler kabul ohm-
Mccidödl, 1625 liralık Alaca olmak il- mu . .(934}. 1862 
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FOSFARSOL ----------
Kadınların güzelliğini ve cazibelerini ziyadeleştirir, Paris ruj ve allık- : 

~' ~ropl.ıt KURU SİSTEMl.E ~ 
!'~ § ---- KAN, 

KUVVET 

ları ayarında olduğunu bütüa güzeller tasdik ediyor. : 
yapılan KELEBEK marka ~ -

Mandarin, oranj, \der movayen ve zengin çeşitleri 30, Jüks 50 kuruştur. ;: ----Allıklar mandarin, brün, blondinet nevileri şaheserdir. 35 kurWJtnr. 5 -- ---

Ti K CiLASI 
Türkiyenin en mükemmel cilalarıdır. Sedef ve renkleri birer şaheserdiı 

1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırçasile şişesi 

Küçü kuruş, b""yük 20 kuruştur. 
Her yerde Hasan ismini ve markasını isteyiniz. 1839 

1957 ANKARA ENTERNASYONAL 
KÖMÜR SERGİSİNDE 

n iRiNci MÜKAf AT vE ŞEREF niPI.ONALI 

clf ç 
TERMOSİFON(AR vEYEMEK OCAKLAR! 

Mal t 

Mimar Vedat N~ 17-i sTANBUL 

1943 

Fabri B z • 
pı 

T. A. Sirketinden: 
Şirketimiz Adana Fabrikası Mamulatı: 
Kaput Bezi Fiatları; 

ası 

Tip Genişlik Top metre Fi atı 

2 75 36 725,-
14 85 36 751,-
14 90 36 784,-

Ayrıca elbiselik grizet ve dikışsız muhtelif boyda siparişleri de 
kabul edilir. 

İplik Fiatları: Paketi 

:Vater Numarası 
,, ,, 
,, " 
" " 
" " 

4 
6 
8 

10 
12 

Fiatlar fabrika teslimidir. 

295,-
315,-
335,-
335,-
395,-

Siparişler doğrudan doğruya Adana fabrikamız müdürlüğüne 

veya Ankarada Yenişehirde Atatürk alanında Şirket İdarei merke
ziyesine yapılabilir. 

Siparişler Banka garantisi mukabilinde 91 gün vade verilebilir. 
856 

-----
---------------------------------------------------

-
IONTR - PLAKLAR E --Çarpılma, çatlama, kabartma ve : 
saire gibi hi~ir arıza .göstermez. 5 
Kontr-plaklar bu gibi arızalara : 

karşı garanti ile satrlır. 5 

----
KIZIL, KAYIN, KARAAGAÇTAN mamul -

Kontr-plaklar stok olarak her zaman mevcuddtu-. 

Satıs yerleri: -------
---

İstanbul: RÜŞTÜ MURAT OGLU, Mahmudpaşa Kürkçü : 
Han No. 28 - ISAK P1LAF1D1S. Galata, Mah ----mudiye caddesi No. 21. ---Ankarada: VEHBi KOÇ Ticarethanesi. -lzmirde : KARL HORNFELD : 
IHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, Keresteciler : 

= 
YUSUF ve KADRi IŞMAN. : 
ŞABAN MAHMUD KÖKNER. 

Samsunda: GÖÇMEN OGLU KARDEŞLER. : 
Umumi satış yeri: İstanbul, Sirkeci, Mühürdarzade Han : 

No. 3. YENi KONTR-PLAK Ltd. Şirketi Tel. 22401 2058 : -'ılllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ... 
Türk Antrasiti ile Gazojen----.. 

MARUF DEUTZ FABRİKASI 
Mamulatından 80 beygirlik bir motörü idare edecek kabili
yette Türk Antrasit kömürü ile çalışan müceddet bir gazo· 

jen depomuzda hazırdır. Derhal teslim edilir. 

HANS FRANK ve ŞERİKİ 
Galata, Agopyan han, İstanbul, Tel. 44038 2250 

... 1ıı111111111111111111111111111111111111.. Bütün vekaletlerin bütün mektep
: lerin ve bütün bankaların kullandığı 

yazı !(Oğaltma makinesi R O T O 
---- Dr. Şevket Hüsnü Taray -: Cebeci hastahanesi : 
: Kulak, burun, boğaz mütehassısı : 
: Adliye sarayı köşesi Saraf Hakkı : 
: apart. No. 5 Tel. 3912. - ev 1279 : -:E Saat 3-7. : - -'"'111111111111111111111111111111111111111 .. 

..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

~ IREC ~ - -- -- -
- En eyi cins damarsız halis mer-: 
: merden yapılmış Karaköy çalı ki-5 
: reçlerini 2791, 2861, 1446 ve 3300: 
5 telefonlardan arayınız. 2093 5 -'"'111111111111111111111111111111111111111 .. 

NEOSTERİN 
Ağız, boğaz, burun yollariyle 

vücuda giren nezle, kızamık, kı
zıl, grip gibi bulaşıcı hastalık· 

!ardan korur, dişleri ve diş etle
rini temizler, kuvvetlendirir. Ec
zanelerde reçetesiz satılır. 483 

Türkiye acentası Emin Sait Ersan 
Tel. 2686. P. K. 507 Ankara. 1926 

Kirahk daireler 
Ulus Meydanında yeni yapılan 

KOÇAK HAN 
mda 

... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. -
Resmi ve hususi müessesat ve şir

ketlere elverişli daireler kiraya veril
mektedir. Büyük müesseseler için bü
tün bir kat da kiralanabilir . 

~ Dr. Bôsıt Ürek ~ - -: Cchcci Merkez Hastanesi = 
Han altındaki Burla biraderlere 

müracaat edilmesi. Tel: 1780 2236 

-

-------------------------------------------------------------------

iŞTAH 
Sihat Vekaletinin resmi ruh 
nı haiz olan doktorların beğ 
dikleri bir şunıbtur. Kansızl 
iştahsızlık, kuvvetsizlik bilh 
nevrasteni, ademi iktidar, mid 
ve bağırsak tenbelliğinden d 
ğan hazımsızlık ve kabızlarda e 
birinci devadır. 

Tifo, grib, zatürrie, ,srtma Jl 

kahetlerinde şayanı hayret ıesi 
gösterir. Vücuda dinçlik cilcl 
penbelik, saçlara, gözlere pa 
laklık veren bu KUVVET 1Lı\ 
CiNi sayın müşterilerine tanıt 
makla müftehirdir. Her ecza·n 
de bulunur. 1802 

-:;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•• 

Yalnız 

MAZON MEYVA TUZU 
Hakikaten müessirdir 

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

Mide 
Ekşilik, şişkinlik ve yan
malarını giderir. Mide ve 
barsaklarx alıştırmaz. A
ğızdaki fena kokuyu, tat
sızlığı ve dildeki paslılığı 
defeder. 
Son derece teksif edilmiş bir 
tuz olup müşabih isimli müs
tahzarlarla kıyas kabul etmez. 
Horoa markasına dikkat. 

2200 

Adana Milli Mensucat Fabrikası 
Direktörlüğünden 

1-2-1938 Tarihinden itibaren aşağıdaki fiatlarla kaput bezlerimi· 
zi satacağımızı saygı değer müşterilerimize ilan ederiz. 

Aslanh oez tip 2 

" .. tip 2 
Şapkalı ., tip 4 

.. .. tip 4 

Genişlik Top 
santim Metre 

75 
90 
85 
90 

36 
36 
36 
36 

Top 
fiatr 

725 Kr. 
839 .. 
695 .. 
725 .. 

Bu fiatlar fabrika teslimi bedeli peşin tediyeli ve toptan satış 

fiatıdır. Bir balyadan noksan olan perakende satışlar için % 2 farlt 
alınır. 

Fabrikamızın hiç bir yerde acentası yoktur. Bütün müracaatla
rın fabrika müdürlüğüne yapılması müşterilerimizin menfaatı ica· 
bındandır. 1-528 

: iç Hastalıkları miitclıa~sısı : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=H~günb~al~nı~n~·= ..: ;: hir Meşrutiyet caddesi Ürek;: 

Uyanıı~ Servetifünun 
1891 

Başyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada satış yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 592 

Mu e if plA ör malzemesi 
ah nacak 

Türle Hnva Kurumundan : 
1 - Planör inşaatında kullanılmak üzere muhtelif boya ve tut

kal, çelik saç ve boru, muhtelif tel, civata ve somun, Rondela, tan
dör, 'tekerlek mafsalı, kablo makarası, Radanza, kaplama bezi, His
tik kablo, işkence ve saire satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli sif Haydarpaşa 3694.- lira, ilk teminatı 

277.05 liradır. 
3 - Alınacak malzemenin tam listesi, şartnamesi ve mukavele 

müsveddesi her gün Kurumda görülebilir. 
4 - Kati ihalesi 27. 4. 1938 tarihine rastlayan çarşamba günü 

saat 15 de Kurum binasında yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin belli gün ve saatte vesaik ve teminatlariyle bir-

likte Kurum Merkezinde hazır bulunmaları. 2139 

: apartmanında saat 13 den: 
E sonra kabul eder. Tel: 1694 : 
-:;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııF' 

KANZUK 

En hoş meyva tuzudur. Inkibazı 

defeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz· 

mı kolaylaştırır. 596 
İngiliz Kanzuk eczaneti 

ULUS - 19. uncu yıl. - No. 6003 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basrmevi: Ankara 

Büyük Fransız Sanatkarı 
Piyanist Alfred Kortonun Konseri 

20 Nisan Çar~amba Gü·nü Saat 21 de 

Halkevinde 
Biletler - Halkevi kişesinde satılmaktadır. 

Telefon: 2399 - 1888 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

Mü"Zik - ihtilal - aşk - kaharamanlık 

büyük ve muazzam bir dram 

İSTİKLAL FEDAİLERİ 

Baş Rolde: VtLLt BlRGEL 

Gündüz: 2,45 - 4,45 - 6,45 seanslarında 

SARI ZAMBAK 

... ımlL. BUGÜN BU GECE --- -- -- -- -- -- -- -- ----- -- -- ----- -- --- -- -- --.......... 

Şark musikisi ve şark dekorlariyle 
bezenmiş nefis bir eser 

ŞEYH AHMET 

Türkçe sözlü ve şarkılı 

Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 21 de 

Halk matinesi 12,15 de: 

SiYAH iNCİ 

a 
========1 

hayat/ Otomobl·ı, cam sı·gortaları 1 HalilNaciMıhcıoğlu,Telefo~:;, Ya p 1 1 r Anafartalar cad. No. 111 Te
1
·· ~ 

... • "Ü'nyoo" Ankara accnta!Jğı 1 ın, 
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